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 :أهدي هذه الرسالة إىل

الفاضلة نور حيايت بنت سيدي و الفاضل حنراوي سابق بن مسعون  بنيبو احمل أيب وأمي
اللذان قد أعطياين رمحتهما وأنفقا حليايت ودراسيت حىت اآلن، وفضيلة املعلمني واألولني 

 الذين ألقوا على أيديهم أول مبادئ الصدق وأدبين أحسن الرتبية والتأديب.
ى دوام اخلري رجاء منهما علأخي وأخيت أمحد لبيب أويل النهى وحسن النهضية وإىل 

 لربكة يف حياهتما. وأخيت رزقي زكية األحوالية اليت قد جهدت يف طلب العلم يف املعهد.وا

قسم تعليم اللغة العربية يف   6792إىل أصحايب، وخاصة ألصحايب يف الصف "د" 
 كليات دراسة العليا جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج الذين

 لة املاجستري الستفاء شرطقد شجعوين الكمال هذه الرسا
 من شروط احلصول على درجة املاجستري

 يف تعليم اللغة العربية.
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 شكر و تقدير

 
بسم هللا الرمحن الرحيم، احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء 

 واملرسلني وعلى آله وأصحابه أمجعني، وبعد.
ريد الباحث يملاجستري، وهنا يف مستوى انتهاء كتابة هذه الرسالة العلمية ابيسر الباحث  

املساعدةيف اجناز و  وضع يد املسامهةقد  إىل من أجزل الككر و أنمن التقديرمن صميم قلبه ميقدبت
 : مع ذكر كل منهم، هذا البحث
اإلسالمية دير جامعة موالان مالك إبراهيم ممثال ملالربفيسور الدكتور موجيا راهرجو،  .9

 احلكومية مباالنج.
دير الدراسة العليا جامعة موالان مالك إبراهيم ، ممثال ملالربفيسور الدكتور حبر الدين .6

 اإلسالمية احلكومية مباالنج.
رئيس قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالان مالك ممثال لوالدكتور ولداان ورغاديناات،  .3

 إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج 
معصمة بصفتها  هاألول، و الدكتورا كرفنور حسن عبد الباري بصفته املالدكتور  .4

انقد تفضال ابالشراف على الباحث بكل صبور وابتسام فبتوجيهما ذل، الةالثاني ةاملكرف
 وارشاداهتما يستطيع الباحث اجناز هذا البحث. 

على البحث فيه،  مدير املعهد تزكيه اإلسالمي العاملي الذي قد أذن للباحث ابلقيام .5
 ومجيع املدرسني واملربيني والطلبة فيه الذين قدموا التعاون واملكاركة مع الباحث.

 رشاداً ودعاء وتكجيعاً اين نصحا وتوجيهاً و واساعد ذينمجيع أصدقائي وصديقايت ال .2
عسى أن يستفيد هبذا ، و عند اخلالق جل وعال ومثابة خرياوأسأل هللا أن تكون أعماهلم 

 .اي رب العاملني ، آمنيالبسيط من استفادالبحث 
 

 م. 6792 يونيو 3 ماالنج،
 الباحث،
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 حممد أليب أويل األلباب
 مستخلص البحث

 يف معهييد تزكيييه اإلسييالمي العيياملي تعليييم مهييارة الكييالم علييى ضييوء املييدخل االتصييايل. م 8102، حممددد يبلدديل يبويل ابلبددا 
ري، قسييم تعليييم اللغيية العربييية، كلييية الدراسييات العليييا جامعيية مييوالان مالييك إبييراهيم اإلسييالمية احلكومييية ت، رسييالة املاجسييميياالنج

 ، املاجستري.شهداء( الدكتور 6، املاجستري هادي( الدكتور نور 9ماالنج. املكرف 
 املدخل االتصاليلديل هيمس، مهارة الكالمالكلمات املفتاحية : 

إن معهد تزكيه اإلسالمي العاملي له اجتاه عاملي ويعد طلبته على مواجهة التحدايت العصرية علمية أو سلوكية.ومن 
أجل ذلك حتل العربية مكانتها العالية يف هذا املعهد بصفتها لغة عليمة وعاملية. و قام الباحث بكتابة هذا البحث غاية 

ة يف معهد تزكي اتيجية تعليم مهارة الكالم على ضوء املدخل االتصايلاسرت ( معرفة 9الوصول إىل األهداف التالية :
األنكطة اللغوية املوجودة لرتقية مهارة الكالم على ضوء املدخل اإلتصايل يف معهد ( معرفة 6، االسالمي العاملي ماالنج

 .تزكية اإلسالمي العاملي ماالنج

الباحيث امليدخل الكيفيي ألن البيياانت الييت إتياا إليهيا املدخل الكيفيي هليذا البحيث. فاسيتخدم واستخدم الباحث 
الباحث تكون عليى صيورة املعلوميات البيانيية والتفصييلية. ونيوث البحيث اليذي يقيوم بيه الباحيث يف هيذه الرسيالة هيي البحيث 

عهييد تزكييية امليييداين الوصييفي. يف هييذا البحييث أراد الباحييث أن يصييور "تعليييم مهييارة الكييالم علييى ضييوء املييدخل االتصييايل يف م
. ويف األخيييري، االسيييالمي العييياملي مييياالنج واألنكيييطة اللغويييية املوجيييودة لرتقيييية مهيييارة الكيييالم يف هيييذا املعهيييد )دراسييية حتليليييية("

( أن االسيييرتاتيجية يف عملييية التعلييييم مبعهيييد تزكيييية االسيييالمي العييياملي مييياالنج 9حصييل الباحيييث عليييى نتيييائج البحيييث اآلتيييية : 
غييية العربيييية يف ميييادة مهيييارة الكيييالم تناسيييب يصيييائل وأهيييداف التعلييييم ابمليييدخل االتصيييايل، ن يييرا خاصييية يف بيييرانمج تعلييييم الل

بوجييود مجيييع مكييوانت االسييرتاتيجية الالزميية يف تعليييم مهييارة الكييالم ميين معلميهييا وطالهبييا وأغييرا  تعليمهييا وعملييية تعليمهييا 
الييييت حتتيياا إىل االكميييال ليبليييىل التعلييييم إىل الغايييية وطريقيية تعليمهيييا ووسيييائل تعليمهيييا وتقونهيييا. ولكيين هنيييا  بعييي  املكيييوانت 

اجلييدة واملرجييوة وهييو عمليية التعليييم حيييث وجيد بعيي  أسيياليب تعليمهيا   تطبييق و  يرعيهييا املعلميني يف عملييية اجييراء التعليييم، 
. ب. موضيوث احليواراألسئلة واألجوبة اليت البد من تعلقهما يربات نفيس اليدارو ولكين تركيزان إىل أ.  وهي كاألمور اآلتية:

حبيييث العبيييارات االتصيييالية يف احليييوار أو . ا. يرجيييى لليييدارو مييين تلخييييل اجلوانيييب الوايفيييية والقواعيييد اللغويييية أ نييياء احليييوار
. تنقل حركات موجهية إىل حركيات حريية. د. العبارات اليت نكن اهورها ويستوي معانيها حىت تناقش قواعد الكلمات فيها

 حتريرية يف السكن أو خارا الفصل.اعطاء منوذا ووايفة ه. 

مهارة الكالم يف معهد تزكية االسالمي العاملي ماالنج من احملاضرة املعقيدة أصيبوعيا،  لرتقيةأن األنكطة اللغوية املوجودة ( 6 
د جيييدة جييدا وتزويييد املفييردات يوميييا، واحملكميية اللغوييية يوميييا، واحملاد يية، وغريهييا ميين األنكييطة اللغوييية املوجييودة يف هييذا املعهيي

ومناسبة لرتقية مهارة الكالم على ضوء املدخل االتصايل، ألن األنكطة اللغوية يف هذا املعهيد ال لليو مين تطبييق الكيالم وال 
تسييري هييذه األنكييطة إال مسييتخدام اللغيية العربييية حيييث جعييل الكييالم يف اللغيية العربييية كاليية االتصييال تسييري هبييا تلييك االنكييطة 

 اللغوية.
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ABSTRACT 

Muhammad Alby Ulil Albab, 8102 M. Learning Maharoh Kalam Based on 

Commucative Approach of  Dell Hymes at International Islamic Boarding Scholl Tazkia 

Malang, Thesis, Department of Arabic Language Education, Graduate School of Islamic 

University Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: 1) Dr. Nur Hadi, M.A  2) Dr. 

Syuhadak, M.A 

Keywords: Maharah Kalam, Communicative Approach of Dell Hymes 

In essence, IIBS Tazkia Malang has international vision and prepare students of Tazkia in 

facing the challenges of modern developments, currently well in the field of science and behavior. 

Therefore, Arabic language has a strategic place in this cottage because of its nature as a scientific  

and international language. With this research, Researcher intend to achieve the objectives of study 

as follows: 1) Knowing the strategy of learning maharoh kalam based on Communicative 

Approach at IIBS Tazkia, 2) Knowing the existing language activities to improve maharah kalam 

based on communicative approach at IIBS Tazkia Malang. 

In this study, researcher used a qualitative approach. researcher used a qualitative 

approach because a data required by researcher are details of various information. And researh 

methodes undertaken by researchers is field descriptive. In this research, researchers describe 

about “. Learning Maharoh Kalam Based on Commucative Approach of  Dell Hymes at 

International Islamic Boarding Scholl Tazkia Malang, and the existing language activities to 

improve thats maharah kalam based on communicative approach. At the stage of data analysis, the 

researcher used Miles and Hubberman  consists of three phases namely data reduction, data 

display and conclusion. 

The results of this study are as follows: 1) Indeed the strategy in learning maharah kalam 

at International Islamic Boarding Scholl Tazkia Malang according with the criteria and learning 

objectives by using the communicative approach, judging from the existences of components in 

thats learning strategy maharah kalam. But, there are some component that must be perfected in 

order to achieve a good and productive learning nemely the learning process components. Wich 

thera are some methodes that are not used in learning of maharah kalam itself, tahats are : a. 

Question and answer session related to student experience, but the question is focused on the 

theme of the conversation. b. There student are expected to summarize aspects of functional and 

gramatical rules. c. Searching for phrases that exist in the conversation, so there students are can 

discuss the rules thats exsit in the convesation. d. There teachers gives are studends a freedom in 

expressing. e. There teachers gives are student a dally assignments outside the classroom or in 

student dormitories in written from. 

2) Indeed the existing language activites at at International Islamic Boarding Scholl Tazkia 

Malang for improfing stundent’s maharah kalam from mahadhoroh activities held once a week, the 

eddition of mufrodat is carried poy every day, daily language court (mahkamah lughoh) which is 

implemented every day, training conversation, ect. Of the activity is very good and in accordance 

improfing stundent’s maharah kalam with communicative approach, because these language 

activites at  International Islamic Boarding Scholl Tazkia Malang not apart from the aplication of 

speaking itself, and these activites are not running except using a Arabic by making maharah 

kalam in a Arabic as a mean of communication in there activites. 
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ABSTRAK 

Muhammad Alby Ulil Albab, 8102 M. Pembelajaran Keterampilan Berbicara berdasarkan 

Pendekatan Komunikatif di International Islamic Boarding Scholl (IIBS)  Tazkia Malang, Tesis, 

Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 

Malang. Pembimbing 1 : Dr. Nur Hadi, MA, Pembimbing 2 : Dr. H. Syuhadak, MA 

Kata kunci :Keterampilan Berbicara, Pendekatan Komunikatif Dell Hymes 

Pada dasarnya, IIBS Tazkia Malang mempunyai visi yang bersifat internasional dan 

mempersiapkan santri & santriwati Tazkia dalam menghadapi tantangan modern saat ini baik 

dalam bidang keilmuan dan perilaku. Oleh sebab itu, Bahasa Arab  mempunyai tempat yang 

strategis di pondok ini karena sifatnya sebagai bahasa ilmiah dan internasional. Dengan penelitian 

ini, penulis bermaksud untuk mencapai tujuan dari penelitian sebagai berikut : 1) Mengetahui 

Strategi Pembelajaran Keterampilan Berbicara berdasarkan Pendekatan Komunikatif di IIBS 

Tazkia Malang, 2) Mengetahui  Kegiatan-kegiatan Bahasa yang ada untuk meningkatkan 

Keterampilan Berbicara berdasarkan Pendekatan Komunikatif di IIBS Tazkia Malang. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti menggunakan 

Pendekatan Kualitatif ini karena data-data yang dibutuhkan Peneliti adalah bersifat rincian 

berbagai informasi. Dan metode penelitian yang dilakukan oleh Peneliti disini adalah metode 

lapangan deskriptif. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggambarkan tentang “Pembelajaran 

Keterampilan Berbicara berdasarkan Pendekatan Komunikatif di IIBS Tazkia Malang, dan juga 

kegiatan-kegiatan bahasa yang ada di IIBS Tazkia Malang untuk meningkatkan Keterampilan 

Berbicara itu sendiri”.  Pada tahap analisa data, peneliti memakai tahapan Miles dan Hubberman 

yang terdiri dari tiga tahapan yaitu penyaringan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Sesungguhnya strategi dalam proses 

pembelajaran di IIBS Tazkia Malang terhusus dalam pembelajaran bahasa Arab untuk 

keterampilan berbicara sesuai dengan kriteria dan tujuan pembelajaran dengan menggunakan 

Pendekatan Komunikatif, dilihat dari adanya komponen-komponen yang ada dalam strategi 

pembelajaran Keterampilan Berbicara itu sendiri. Akan tetapi, ada sebagian komponen yang harus 

disempurnakan untuk tercapainya pembelajaran yang baik dan menghasilakan yaitu komponen 

proses pembelajaran. Yang mana ada sebagian metode yang tidak digunakan dalam pembelajan 

Keterampilan Berbicara itu sendiri, diantaranya adalah : a. Sesi tanya jawab yang berkaitan dengan 

pengalaman siswa, akan tetapi pertanyaan tersebut difokuskan pada tema percakapan yang ada. b. 

Diharapkan untuk siswa meringkas aspek-aspek fungsional dan kaidah-kaidah gramatikal (nahwu) 

dalam percakapan. c. Mencari frase-frase komunikasi yang ada dalam percakapan, atau frase-frase 

yang maknanya sama sehingga siswa dapat mendiskusikan kaidah-kaidah yang ada dalam kalimat 

tersebut. d. Guru memberi kebebasan siswa dalam berekspresi. e. Guru memberikan tugas harian 

diluar kelas atau di asrama siswa dalam bentuk tulisan. 

2) Sesungguhnya kegiatan-kegiatan bahasa yang ada di IIBS Tazkia Malang untuk meningkatkan 

keterampilan berbicara siswa dari kegiatan muhadhoroh yang dilaksanakan seminngu sekali, 

penambahan mufrodat yang dilaksanakan setiap hari, pengadilan bahasa (mahkamatul lughoh) 

yang dilaksanakn setiap hari, melatih percakapan, dan lain sebagainya dari kegiatan-kegiatan 

tersebut sangat baik dan sesuai dengan peningkatan Keterampilan Berbicara berdasarkan 

Pendekatan Komunikatif, karena kegiatan-kegiatan bahasa di IIBS Tazkia Malang ini tidak 

terlepas dari penerapan berbicara itu sendriri, dan kegiatan-kegiatan itu tidak berjalan melainkan 

menggunakan bahasa arab dengan menjadikan keterampilan berbicara dalam bahasa arab sebagai 

alat berkomunikasi dalam menjalankan kegiatan-kegiatan bahasa tersebut. 



  
 

 ك
  

 حمتوايت البحث

 أ...   .........................................................موافقة املشرفني 

 ب....  ..........................................................إقرار الطالب 

 ا.... ...............................................................إستهالل 

 د....   .................................................................إهداء 

 ه.........  .....................................................شكر وتقدير 

 و...   ..............................................مستخلص البحث ابلعربية 

 ز.................................   ............مستخلص البحث بإلندونيسيا 

 ح...........  ....................................مستخلص البحث ابإلجنليزية 

 ي...  ........................................................حمتوايت البحث 

 الفصل ابول : اإلطار العام

 9املقدمة.................................................................   .أ
 5...........................................................  أسئلة البحث .ب
 5...........  ..............................................أهداف البحث .ا
 2 ............................................................ أمهية البحث .د
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 اإلطار النظريالفصل الثاين : 

 96 .......................... إسرتاتيجية تعليم مهارة الكالم املبحث ابول:
 96 ....................................... مفهوم إسرتاتيجية التعليم  .أ
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 90  خصائل اإلسرتاتيجية اجليدة ................................... .د
 92  .................................. إسرتاتيجية تعليم مهارة الكالم .ه
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 60 .............................................. طريقة املباشرة (9
 62 ...................... سلسلة األعمال احلركات التمثيليةطريقة  (6
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 الفصل ابول

 اإلطار العام

 املقدمة .يب

من املعروف، أن مهارة اللغة كثيرية السييما اللغية العربيية، فهيي مهيارة االسيتماث 
والكييالم والكتابيية والقييراءة اليييت وجييب علييى معلمييي اللغيية العربييية أن يهتموهييا ابهتمييام 

يوجييه علييى تزويييد الطييالب لكييي تكييون شييديد ألن هييدف تعليييم اللغيية العربييية هييو أن 
 عندهم إمكانية االتصال فعالية أو غري فعالية.

إن تعلييييم مهيييارة الكيييالم يف اللغييية الثانيييية هيييو تعلييييم أساسيييي اليييذي نثيييل غايييية 
وهييو كالكييكل الرئيسييي لالتصييال االجتميياعي 9الدراسيية اللغوييية ألنييه وسيييلة لالتصييال،

رسية اللغية واسيتخدامها. ويقيول اللغوييون إن عند االنسان. وهليذا يعتيرب أهيم جيزء يف مما
الكيييالم هيييو اللغييية، فيييالكالم مهيييارة لغويييية ت هييير مبكيييرة يف حيييياة الطفيييل وال تسيييبق إال 
ابالسيييتماث فقيييط، ذليييك اليييذي مييين خالليييه يعليييم الكيييالم. وهليييذا فهيييو نتيجييية لالسيييتماث 
 وانعكيييياو لييييه، وميييين ل فهييييو حمييييدود ابلثييييورة اللف ييييية اليييييت تعلمهييييا الطفييييل ميييين خييييالل
اإلسييتماث أوال، ل ميين خييالل القييراءة بعييد أن يتعلمهييا. فييرن املهييارات الضييرورية للكييالم 

 الفعال هي بع  من نفس املهارات املطلوبة للقراءة واالستمال والكتابة الفعالة.

فتعليييم مهييارة الكييالم ميين أهييم ألييوان النكيياط اللغييوي للصييغار والكبييار. فالنيياو 
، أي أهنييم يتكلمييون أكثيير ممييا يكتبييون، وميين ل يسييتخدمون الكييالم أكثيير ميين الكتابيية

نسييييتطيع أن نعييييرب. فييييالتعبري هييييو ميييين أهييييم جييييزء يف ممارسيييية اللغيييية واسييييتخدامها. ولقييييد 
تعيييددت  يييالت احليييياة الييييت نيييارو اإلنسيييان فيهيييا الكيييالم أو التعبيييري الكيييفهي. فييينحن 

ر االجتماعيات، نتكلم مع األصدقاء، ونتعلم اللغة العربية، ونتعلم العلوم الدينية، وحنضي
                                                           

)إيسيييكو: املن مييية اإلسيييالمية للرتبيييية والعليييوم تعلييييم العربيييية لغيييري النييياطقني هبيييا، مناهجيييه وأسييياليبه، رشيييدي أمحيييد طعيمييية،  9
 927م(، ص.  9121والثقافة، 
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وخنطييط للمقييياالت واللقييياءات. وهنييا مواقيييف كثيييرية للمحاد يية واخلطابييية واملناقكيييةوالقاء 
ليوميية مين معيامالت ال تيتم إال التعليمات وعير  التقيادير واتيالت ميا يتصيل حبياتنيا ا

 6عن طريق الكالم واإلتصال الكفوي.

حث على أهنا مين وابلنسبة إىل مهارة الكالم كتخصيل هذه الدراسة يرى البا
الكفيياءات اللغوييية اليييت تييب أن تسييتوعبها الطلبيية ميين سييائر الكفيياءات الباقييية. لكوهنييا 
ميين أبييرز املهييارات عنييد عملييية االتصييال بييينهم وأقييل مكييان يف فييرص التعليييم واسييتيعابه 
اللغييوي وخاصيية يف املدرسيية الرمسييية. وفقييدها عيين البيئيية اللغوييية هييو ميين مكييكالت اليييت 

لبة أيضا، وغريها طريقة التعليم واسيرتاتيجيته القدنية الييت  ييل إىل مراعيات  تواجهها الط
 كفاءة القراءة والكتابة.

يف تعليييم مهييارة اللغيية  Dell Hymesاإلتصييال عنييد ديييل هيييمس  املييدخلانتكيير 
األجنبييية انتكييارا واسييعا يف اجنلييرتا كمييا تطييور هييذا املييدخل االتصييايل أيضييا يف أمريكييا. 

منتصييييف السييييبعينات ميييين هييييذا القييييرن. ورأى أنصييييار هييييذا املييييدخل أن وكييييان ذلييييك يف 
امليييدخل الاتصيييايل لييييس هيييو إال ميييدخال يف تعلييييم اللغييية األجنبيييية يهيييدف إىل تكيييوين  
الكفاييية االتصييالية كهييدف يف تعليييم اللغيية ابالضييافة إىل تطييوير أسيياليب تعليييم املهييارات 

 3ما عالقة متبادلة.اللغوية األربع التف تعرف أبن اللغة واالتصال بينه

خصيصيته  Brumfitو  Finochiaroوأن من خصائل املدخل االتصايل، خلل
 :4فيما يلي

 تركيز احلوار الواائف االتصايل والبعد عن احلفظ .9

                                                           
 632-635(، ص. 9115ا. األول، )مصر: تعليم اللغة العربية أسسه وإجراءته، حممد كامل الناقة وآخرون، 6
)اليربط: منكيورات املن مية للرتبيية تعليم اللغة اتصاليا بني املنياهج واالسيرتاتيجيات،رشدي أمحد طعيمة، حممود كامل الناقة، 3

 47ص. م( 6772والعلوم والثقافة، 
، “Dell Hymes”تعلييييم مهيييارة الكيييالم ليييدى األطفيييال ابمليييدخل اإلتصيييايل عنيييد دييييل هييييمس كنتييييا نينجيييروم، اري  4

 43-46م( ص.  6797)ماالنج: جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمي احلكومية، 
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 السياق املوضوعي هو مبدأ فكرة األساسية .6

 تعليم اللغة هو تعليم االتصال .3

 فعالة االتصال هي األمر املرجوة .4
 للمدخل اإلتصال مخسة خصائل، وهي فيما يلي:وذكر سيفجنون أن 

 مدخل اإلتصال حيوية .9

 مدخل اإلتصال للغة اللسانية والكتابة وأنواث الن ام والرموز األخرى .6

 مدخل اإلتصال موضوعي .3

 يتعلق ابلن رية اليت تفرق بني االتصالية والتأدبية .4

 مدخل اإلتصال النسيب غري منطلق .5
ابملدخل اإلتصايل يف إجراء عملية التعليم والتعلم وخطوات تعليم مهارة الكالم 
 ( على النحو التايل:9117يف كتبه عند ديل هيمس يف هدى )

حييوار قصييري يسييبق تقييدم تفسييريا ميين واييائف هييذه العبييارات يف احلييوار واحليياالت  أوال،
 اليت يكون فيها احلوار.

 ية.قائال ممارسة الفرد الرئيسي اجلمل أو مجاعة أو كالسيك اثنيا،

طرح أسئلة حول حمتوى وحالة احلوار، ولكن تليها مباشيرة عين مثيل هيذا السيؤال  اثلثا،
 عن كل طالب احلال هنا األنكطة التواصلية اليت بدأت ابلفعل.

 التواصل يف احلوار. –الطبقة يناقش التعبريات رابعا، 

وية الواردة ومن التوقع أن يوجه الطالب استنتاجاته اخلاصة حول القواعد النحخامسا، 
 يف احلوار. واملعلمني تسهل حماذاة حال وجود أي أخطاء واالستدالل.

مبستوى أداء الطالب أنكطة التعبري. ويعلن الغير  منيه كجيزء مين التيدريبات سادسا، 
 اإلتصالية فأكثر حرية و ليس حمددة.
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 أجييرى املعلمييون تقييمييا للطييالب ميين قبييل أخييذ عينييات ميين األنكييطة اإلتصيياليةأخييريا، 
 5املؤدية عند الطلبة.

فمييين اخلصيييائل السيييابقة نفهيييم أن املؤسسيييات امليييائالت إىل ترقيييية اللغييية جبعيييل 
اللغيية الثانييية املدروسيية كلغيية األم أي أهنييا تسييتخدم اللغيية املدروسيية لغيية اتصييالية أي آليية 
اتصييييالية يف عمليتهييييا إمييييا عملييييية تعليميييية أو عملييييية يومييييية أو اجتماعييييية أو غريهييييا ميييين 

 املوجودة واملرتبطة ابللغة املدروسة فهي تستخدم هذا املدخل االتصايل.العمليات 

تعلييم مهيارة الكيالم أي التعبيري الكيفوي يف تعلييم  تفضيلوناملعاهد احلديثية وإن 
بطريقيييية املمارسيييية والتكييييرار واحملاف يييية. ولكيييين ليييييس مجيييييع املعاهييييد احلديثيييية اللغيييية العربية

خلصييييائل املييييدخل االتصييييايل السييييابق اختييييار  ارسييييوهنا يف النكيييياطات اليومييييية. فن ييييرا 
الباحيييث معهيييد تزكيييية اإلسيييالمي العييياملي مييياالنج ألن هيييذا املعهيييد يفضيييل تعلييييم اللغييية 
العربيييية ابلتعبيييري الكيييفوي أي الكيييالم يف النكييياطات اليوميييية وليييو فيهيييا تعلييييم عليييم اآللييية  
كييييالنحو والصييييرف لتكمليييية تعليييييمهم. وقييييد وجييييب علييييى كييييل الطييييالب والطالبييييات أن 

كلموا بلغتني رمسيتني عندهم ومها اللغة العربية واإلجنليزية يف أسيبوث العيريب واالجنلييزي يت
لرتقيتهم يف احملاد ة والتعبري الكفوي )الكالم( بينهم البع ، وهم يتعلميون اللغية العربيية  
كل يوم ونارسوهنا يف النكاطات اليومية. وطريقة اليتعلم يف هيذا املعهيد متنوعية حبسيب 

ت التالميييييذ والدراسييييات، ولكيييين الطريقيييية املسييييتخدمة يف تعليييييم اللغيييية العربييييية  احتياجييييا
ملهييارة الكييالم ال للييو ميين اللغيية العربييية حيييث أهنييم يسييتخدمون اللغيية العربييية يف عملييية 
تعلييييم وتعلمهموأنكيييطتهم اللغيييوي. وهيييذا ييييدل عليييى أن هيييذا املعهيييد تزكيييية اإلسيييالمي 

يل يف تعليييم مهييارة الكييالم حيييث جعييل اللغيية العيياملي ميياالنج يسييتخدم املييدخل االتصييا
 املدروسة أو مهاراهتا من آلة إتصالية لتسهيل الدارسني على استيعاهبا.

                                                           
ص. ، “Dell Hymes”تعلييم مهيارة الكيالم ليدى األطفيال ابمليدخل اإلتصييايل عنيد دييل هييمس كنتييا نينجيروم، اري  5
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وبعد مالح ة الباحث ما وقع يف معهد تزكية اإلسالمي العاملي ماالنج جاوى 
الكيييرقية، ييييرى أن الطيييالب يف هيييذا املعهيييد أيضيييا يقيييدرون عليييى الكيييالم الييييومي ابللغييية 

جيدا رغم أهنم جاءوا مين خلفيية الدراسية ومعرفتهيا املختلفية. وكثيريا مين يكيرتكوا  العربية
يف املسييييابقة إمييييا يف املنيييياارة أو اخلطابيييية ابللغيييية العربييييية و رجييييو كاسييييبا فيهييييا، مييييع أن 
املدرسييني ليييس ميين متخرجييي جامعيية الغييرب أو شييرق األوسييط املكييهورة بلغتهييا خاصيية 

د بكفاءة كالمهم، ن را فيحصوهلم على املركز األولفيي ابللغة العربية. واشتهر هذا املعه
 مكاركة البطولة الدولية الرابعة ملناارات املدارو ابللغة العربية للناطقني بغريها.

ميين هيييذه القضيييااي يهيييتم الباحيييث ملعرفيية كييييف اسيييرتاتيجية تعلييييم مهيييارة الكيييالم 
 نج جيياوى الكييرقيةيف معهييد تزكييية اإلسييالمي العيياملي ميياالاالتصييايل  ملييدخلعلييى ضييوء ا

فلذلك، جعيل الباحيث موضيوث حبثيه حتيت ية املوجودة يف ذلك املعهد. واألنكطة اللغو 
المي تعليييم مهييارة الكييالم علييى ضييوء املييدخل االتصييايل يف معهييد تزكييية اإلسييالعنييوان : 

 .العاملي ماالنج

 يبسئلة البحث . 
معهيد تزكيية كيف إسرتاتيجية تعليم مهارة الكالم على ضيوء امليدخل االتصيايل يف  .9

 اإلسالمي العاملي ماالنج جاوى الكرقية ؟

 عهييدلرتقييية مهييارة الكييالم علييى ضييوء املييدخل االتصييايل يف ممييا األنكييطة املوجييودة  .6
 إاوهليييا مييين جهييية امليييدرو الييييت تزكيييية اإلسيييالمي العييياملي مييياالنج جييياوى الكيييرقية

 ؟واملدرسة

 يبهداف البحث .ج
ضيوء امليدخل االتصيايل يف معهيد تزكيية إسرتاتيجية تعليم مهارة الكالم على ملعرفة .9

 . اإلسالمي العاملي ماالنج جاوى الكرقية
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لرتقيييية مهيييارة الكيييالم عليييى ضيييوء امليييدخل االتصيييايل يف األنكيييطة املوجيييودة عرفييية مل .6
 إاوهليييا مييين جهييية الييييت تزكيييية اإلسيييالمي العييياملي مييياالنج جييياوى الكيييرقية عهيييدم

 املدرو واملدرسة.

 البحث يبمهية .د

 ات من هذا البحث كما يلي:سنستفيد املعلوم

تعلييم مهيارة الكيالم عليى ضيوء امليدخل راسة اللغويية يف للمدرسة، لزايدة خزانة الد .9
 .االتصايل

للمييدر،و، لييزايدة معرفيية مدر،سييي اللغيية العربييية عيين إسييرتاتيجية تعليييم مهييارة الكييالم  .6
 على ضوء املدخل االتصايل حىت يزيد فيهم اإلبداعية واجلذابة يف تعليمها.

 للتالميذ، ليكون معرفة مهمة لتعلم اللغة العربية. .3

للباحث، لتكميل شرط من الكروط املطلوبة للحصيول عليى شيهادة املاجسيتري يف  .4
هيم اإلسالمية اامعة موالان مالك إبر جبالدراسات العليا قسم تعليم اللغة العربية كلية

 .احلكومية ماالنج

 عة.للجامعة، ليكون مراجع الدراسة ملكتبية للجام .5

 حدود البحث .ه
 احلدود املوضوعية : .9

ركيييز الباحيييث يف هيييذه الرسيييالة عييين إسيييرتاتيجية تعلييييم مهيييارة الكيييالم عليييى ضيييوء 
تزكيييييية اإلسيييييالمي العييييياملي مييييياالنج جييييياوى الكيييييرقية  عهيييييدامليييييدخل االتصييييياليفي م

 واألنكطة اللغوية املوجودة اليت إاوهلا من جهة املدرو واملدرسة.

 احلدود املكانية : .6
تزكييية اإلسييالمي العيياملي ميياالنج جيياوى  عهييدالباحييث مكييان البحييث يف محييدد 

 الكرقية.
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 احلدود الزمانية : .3
-6790تيييري هيييذا البحيييث يف الفصيييل الدراسيييي الثاليييث مييين العيييام الدراسييييي 

يف الكييييهر الديسييييمرب إىل الفصييييل الدراسييييي الرابييييع ميييين العييييام الدراسييييي  6792
 يف الكهر اليونيو. 6790-6792

 قةالدراسات الساب .و

 2م( 6797حبث كتبه أري كنتيا نينجروم ) .9

تعلييييييم مهيييييارة الكيييييالم ليييييدى األطفيييييال ابمليييييدخل قيييييام  الباحيييييث بعنيييييوان :
 .  ”Dell Hymes“االتصايل عند ديل هيمس

 أهداف البحث (أ

 Dellيهيييدف هيييذا البحيييث : لبييييان امليييدخل اإلتصيييايل عنيييد دييييل هييييمس 

Hymes ، ولبيييان تعليييم مهييارة الكييالم لييدى األطفييال ابملييدخل اإلتصييايل عنييد
 .Dell Hymesديل هيمس 

 منهج البحث (ب

استخدم هذا البحث املدخل الكيفي حيث ال يتكون بيياانت هيذا البحيث 
مجلية ميين العييدد. وامليينهج املسييتخدمة هلييذا البحييث هييو امليينهج الوصييفي وهييو  

ملوضيييوث اخلييياص أو مييينهج كيييون املييينهج يف البحيييث عييين طائفييية النييياو أو ا
 التفكري أو األحوال اخلاصة أو امل اهر الواقعة.

 نتائج البحث (ا
ومن نتائج هذا البحث، أن تعليم مهارة الكالم يف الضوء املدخل االتصايل 
هو تدريب الطفيل عليى اإلسيتخدام التلقيائي واملبيدث اللغية ولييس  يرد اتياد 

ميا يهيدف إلييه امليتكلم واملسيتمع قواعدها. وترتيب الكالم ترتيبا معينا إقق 

                                                           
ميياالنج، )“Dell Hymes ”تعلييم مهيارة الكييالم ليدى األطفيال ابمليدخل االتصييايل عنيد دييل هييمساري كنتييا نينجيروم، 2
 م( 6797
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عليييى السيييواء. ومراعيييات حالييية السيييامعني واليييتالئم معهيييم مييين سيييرعة وبيييطء 
واتيياز واطنيياب ومسيياوات. ل اجييراءات تعليييم مهييارة الكييالم لييدى األطفييال 
ابملييييدخل االتصييييايل كمييييا يلييييي بييييدأت الباحثيييية عملييييية التعليييييم حنييييو الطفييييال 

وتن ييم الفصيل وتوجييه األسيئلة ابلتمهيد، ويكيمل ذليك عليى إلقياء السيالم 
 العامة املتعلقة ابملوضوث.

و تلييف هييذا البحييث مييع البحييث السييابق حيييث بييني هييذا البحييث 
عيين املييدخل االتصييايل واسييرتاتيجية تعليييم مهييارة الكييالم علييى ضييوء املييدخل 
االتصييايل وكييذا االنكييطة اللغوييية املسييتخدمة لرتقييية مهييارة الكييالم، والبحييث 

االتصييايل عاميية و كييذا حيت البحييث السييابق ببيييان عيين  السييابق بييني املييدخل 
 كيفية استخدام هذا املدخل يف عملية تعليم مهارة الكالم.

 0م( 6794ألفان سروري )حبث كتبه  .6

امليييدخل االتصيييايل يف تيييدريس فعاليييية اسيييتخدام  ":بعنيييوان قيييام الباحيييث 
 ". القواعد النحوية مبدرسة "السعادتني" املتوسطة اإلسالمية ديفو 

 أهداف البحث (أ

الككييف عيين الفييرق بييني نتيجيية تالميييذ الصييف الثييامن : يهييدف هييذا البحييث
"أ" و "ب" مييين هيييذه املدرسييية يف تيييدريس اجلملييية الفعليييية ابسيييتخدام امليييدخل 
االتصايل وطريقة القواعد والرتمجة ابألسلوب القياسي، ومعرفة تطبييق امليدخل 

اليييية اسيييتخدام امليييدخل االتصيييايل عنيييد دراسييية اجلملييية الفعليييية، وكيييذا معرفييية فع
 االتصايل يف تدريس اجلملة الفعلية.

 
 
 

                                                           
امليييدخل االتصيييايل يف تيييدريس القواعيييد النحويييية مبدرسييية "السيييعادتني" املتوسيييطة اإلسيييالمية فعاليييية اسيييتخدام ألفيييان سيييروري،0
 م( 6794ة ماالنج، هللا اإلسالمية احلكومي جاكرات : جامعة شريف هداية)ديفو ، 
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 منهج البحث (ب

الكميييييي، حييييييث يعتميييييد جبميييييع البيييييياانت  اسيييييتخدم هيييييذا البحيييييث امليييييدخل
ومعاجلتها وحتليلها وتفسري الدرجات بناء على التحليل االحصائي. واملنهج 

 الذي يستخدمه الباحث يف هذا البحث هو املنهج الكمي التجرييب.
 البحث نتائج (ا

وميين نتييائج هييذا البحييث، إن فعالييية اسييتخدام املييدخل االتصييايل يف تييدريس 
القواعيييد النحويييية مبدرسييية "السيييعادتني" املتوسيييطة االسيييالمية ديفيييو  فع،يييال، 
حبييييث كثيييريا مييين التالمييييذ يركيييزون أفكيييارهم يف عمليييية التيييدريس يف الفصيييل 

ئج الدراسية. الصف الثامن "أ"، وإجنازمهللحصول على درجة األعلى من نتا
وإن الباحث يستخدم املدخل االتصايل بطريقتني يف تدريس اجلملية الفعليية 
وهييي الطريقيية االسييتقرائية والقياسييية. ودرجيية التالميييذ الييذي يدرسييه املييدرو 
ابلطريقيييييية القياسييييييية أصييييييغر ميييييين درجيييييية التالميييييييذ الييييييذي يدرسييييييه ابلطريقيييييية 

 االستقرائية.
البحييث مييع البحييث السييابق حيييث بييني هييذا البحييث  هييذاو تلييف 

عيين املييدخل االتصييايل واسييرتاتيجية تعليييم مهييارة الكييالم علييى ضييوء املييدخل 
االتصييايل وكييذا االنكييطة اللغوييية املسييتخدمة لرتقييية مهييارة الكييالم، والبحييث 

الككف عن الفرق يف نتيجة تالميذ املدرسة بني شعب الفصل السابق بني 
فعلييييية ابسييييتخدام املييييدخل االتصييييايل وطريقيييية القواعييييد يف تييييدريس اجلمليييية ال

والرتمجة ابألسلوب القياسي، وبني أيضا عرفة تطبييق امليدخل االتصيايل عنيد 
دراسييية اجلملييية الفعليييية، وكيييذا معرفييية فعاليييية اسيييتخدام امليييدخل االتصيييايل يف 

 .تدريس اجلملة الفعلية
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 2م( 6792فتح الرمحن ) .3

مهييارة الكييالم يف ضييوء الن رييية االجتماعييية تعليييم ": بعنييوان قييام الباحييث 
 ".مادورا -الثقافية لفيغوتسكي يف معهد األمني احلرمني مسفانج 

 أهداف البحث (أ

الككييييف عيييين تطبيييييق تعليييييم مهييييارة الكييييالم املوافييييق يهييييدف هييييذا البحييييث: 
ابلن ريييية االجتماعيييية الثقافيييية لفايغوتسيييكي مييين انحيييية التوسيييط، املسييياندة 

كيييون املصيييغر، احليييديث النفسيييي واليييداخلي، ون يييرايت واملنطقييية القريبييية، الت
الككف عن تقومي تعليم وكذا  مادورا.-النكاط مبعهد األمني احلرمني مسفاغ

مهييارة الكييالم املوافييق ابلن رييية االجتماعييية الثقافييية لفايغوتسييكي ميين انحييية 
التوسيييييط، املسييييياندة واملنطقييييية القريبييييية، التكيييييون املصيييييغر، احليييييديث النفسيييييي 

 ايت النكاط مبعهد األمني احلرمني.ون ر والداخلي، 
 البحث ومنهجهمدخل  (ب

 والكمييي الكيفييي اجلميع بييني إن امليدخل املسييتخدم هلييذا البحيث هييو مييدخل
 هييذا اسييتخدم الباحييث، (Sequential Exploratory)التتييابع واإلتيياد بينهمييا

كميييا قيييال سيييوكيونو "ويسيييتخدم هيييذا امليييدخل إذا أراد الباحيييث أن   امليييدخل
يف  والكمييي مييدخاللكيفينلييك البييياانت الكيياملة وال يناهلييا إال ابسييتخدام 

اخلطييييوات األوىل يف هييييذا البحييييث اسييييتخدم الباحييييث  فأميييياوقييييت أخييييرى". 
هيييو الوصيييفي هليييذا البحيييث وأميييا مييينهج البحيييث ل الكميييي.  ميييدخاللكيفي

 .التحليلي التقوني
 نتائج البحث (ا

أن اخلطوات يف عملية التدريس مبعهد اآلمني ومن نتائج هذا البحث، 
احلرمني خاصة يف برانمج تعليم اللغة العربية يف مهارة الكالم يتضمن على 

                                                           
 -تعليم مهارة الكالم يف ضوء الن رية االجتماعية الثقافية لفيغوتسيكي يف معهيد األميني احليرمني مسفيانج ، حممد فتح الرمحن2

 م( 6792اإلسالمية احلكومية،  موالان مالك إبراهيم: جامعة ماالنج) ،مادورا
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أفكار الرئيسية لفايغوتسكي من انحية التوسط، التن يم واملساندة واملنطقة 
احلديث النفسي والداخلي، (، Microgenesis)القريبة، التكون املصغ،ر 

ون رية النكاط يعين أن تطبيق اخلطوات يف عملية التدريس من تطبيق 
الن رية الثقافية لفايغوتسكي .أن تقومي التعليم من نتائج الطالب لفصل 
النصفي من قيمة املتوسط والنسبة املؤوية يف معهد األمني احلرمني مسفاغ 

أن القيمة املمتازة والنسبة املؤوية  تدل 00،6مادورا كما يف بيان املتوسط 
من هذه النتيجة تعرف أن جودة تطبيق ن رية االجتماعية  % 22،73

تخدامها يف تعليم مهارة الثقافية لفايغوتسكي جي،د جدا ومناسبة الس
 الكالم.

البحييث مييع البحييث السييابق حيييث بييني هييذا البحييث  هييذاو تلييف 
ارة الكييالم علييى ضييوء املييدخل عيين املييدخل االتصييايل واسييرتاتيجية تعليييم مهيي

االتصييايل وكييذا االنكييطة اللغوييية املسييتخدمة لرتقييية مهييارة الكييالم، والبحييث 
الككف عن تطبيق مهارة الكالم ابستخدم الن رية االجتماعية السابق بني 

الثقافييية لفيغوتسييكي ميين انحييية التوسييط، املسيياند واملنطقيية القريبيية، التكييون 
 لي، ون رايت النكاط.املصغر، احلديث النفسي الداخ

 إسيرتاتيجيةالسابقة إياول الباحيث يف هيذا البحيث معرفية  ومن هذه البحوث
العييياملي اإلسيييالمي تزكيييية فيمعهيييد عليييى ضيييوء امليييدخل االتصيييايل  تعلييييم مهيييارة الكيييالم

 .ماالجنجاوى الكرقية واألنكطة اللغوية املوجودة يف هذا املعهد لرتقية مهارة الكالم
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 الفصل الثاين

 اإلطار النظري

 املبحث ابول : إسرتاتيجية تعليم مهارة الكالم

 مفهوم إسرتاتيجية التعليم .يب
وفقيييييا يف قييييياموو كبيييييري للغييييية اإلندونيسيييييية أن االسيييييرتاتيجية هيييييو عليييييم أو فييييين 

يمكن ، في1مين اليدول لتنفييذ سياسيات معينية يف احليرب والسيلماستخدام مجيع امليوارد 
أن  ، وهيييييييييهييييييييم اسيييييييرتاتيجيات يف تييييييييدريس اللغيييييييةأن تكيييييييون متصييييييييلة مباشيييييييرة إىل ف

 .خطة دقيقة لألنكطة الرامية إىل حتقيق أهداف حمددة االسرتاتيجية
أن االسيييييييرتاتيجية هيييييييي تصيييييييميم نصيييييييائح يف  Iskandarwassidيف كتابيييييييه ذكييييييير 

العمليات احلربيية، مثيل كيفيية وضيع اسيرتاتيجية أو حملاربية اجلييش والبحريية. فرنيه لييس 
من املستغرب أن يعرف حقيقة من حقيائق التياريخ اسيرتاتيجية، يف البدايية مين خيالل 

معي   اسرتاتيجية احلرب. مجيع مفاهيم التخطيط مين أجيل تيدمري العيدو، مبيا يف ذليك
 .97اسرتاتيجية

بصييييفة عاميييية، أهنييييا فيييين اسييييتخدام اإلمكيييياانت  strategyيقصييييد ابالسييييرتاتيجية 
والوسييييائل املتاحيييية بطريقيييية مثلييييى لتحقييييق األهييييداف املرجييييوة علييييى أفضييييل وجييييه. ويف 
التيييدريس يقصيييد ابسيييرتاتيجية التيييدريس هيييي  موعييية مييين اخلطيييوات واإلجيييراءات الييييت 

ريس، وتكيييتمل هيييذه االسيييرتاتيجية عليييى  هييييد يقيييوم هبيييا املعليييم لتحقييييق أهيييداف التيييد
للدرو يثري دافعية الطالب للتعلم، وحتديد تتابع األنكطة التعليمية التعلمية اليت تتيح 
حتقيييق األهييداف املرجييوة، مبييا تتضييمنه تلييك األنكييطة ميين حتديييد أدوار املكيياركني فيهييا 

                                                           
9Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia, KBBI V 1.2.1 Beta (21), 2112 
11Iskandar Wasid dan Danang Sunandar, Strategi Pembelajaran Bahasa (Bandung: PT 

Remaja Rosda Karya, 2112) hlm: 127 



13 
 

 

 

ألسياليب التدريسيية، وأنيواث )املعلم، الدارسني( والوسائل وامليواد التعليميية، والطرائيق وا
 التعزيز املتبعة، والوقت املخصل لكل منها، وأساليب التقومي التكويين واخلتامي.

اسيييرتاتيجية التيييدريس هيييي  موعييية مييين اخلطيييوات و اإلجيييراءات الييييت يقيييوم هبيييا 
 99س.املعلم لتحقيق أهداف التدري

يقصيييد مسيييرتاتيجية التعلييييم كميييا قيييال مييي  إبيييراهيم اللبيييودي عليييى أهنيييا "أدوات 
خاصيية يقييوم هبييا املييتعلم ليجعييل عملييية الييتعلم أسييهل و أسييرث و أكثيير إقناعييا و أكثيير 

 96ذاتية يف التوجيه، و أكثر فعالية و أكثر قابلية للتطبيق يف موقف جديدة" 
ق املسيييتخدمة لنييييل اهليييدف وقيييال رحييييم و فييياردى "إن اإلسيييرتاتيجية هيييي الطييير 

 93.املقرر يف عملية التعليم و التعلم"
وإتييييياا املعليييييم إىل اإلسيييييرتاتيجية اجلييييييدة يف عمليييييية تعلييييييم اللغييييية األجنبيييييية مييييين 
اإلبتدائية و املتوسيطة حيىت اجلامعية، فأحيياان ال يينجح معليم اللغية يف عمليية تدريسيها 

 94بسبب اختيار إسرتاتيجية التعلم خاطئة.
  أن اسييرتاتيجية التييدريس تعييين  موعيية حتركييات املعلييم اليييت حتييدث ويييرى الييبع

بكيكل منيت م ومتسلسيل داخيل الصيف، يهيدف حتقييق األهيداف التعليميية للموقيف 
التدريسي. ومما يوضح هذا التحديد السرتاتيجية التدريس الن ر إليها عليى أهنيا تتيابع 

ق أهييييداف املوقييييف معييييني ميييين طرائييييق التييييدريس، اليييييت تتكامييييل وتنسييييجم معييييا لتحقييييي
 95التدريسي.

واالسييييرتاتيجية التعليمييييية هييييي وسيييييلة السييييتخدامها ميييين قبييييل التعليميييية لتحديييييد 
أنكطة التعلم اليت سيتم استخدامها أ ناء عملية التعلم، ويتم اختيار مين خيالل الن ير 

                                                           
م(، ص.  Press-UIN، 6799)مييياالنج:مهيييارة التيييدريس حنيييو إعيييداد ميييدرو اللغييية العربيييية الكيييفء، حبييير اليييدين،  أورييييل99

942. 

 02( ص: 6773)القاهرة، مكتبة الوهبة،  احلوارو فنياته و إسرتاتيجيه و تعليمهم  إبرهيم اللبودي، 96
13

Rahim dan Farida, Pengajaran Bahasa di Sekolah Dasar (Jakarta: Bumi Aksara, 2117) 

hlm: 32 
14

Iskandar Wasid dan Danang Sunandar, Strategi Pembelajaran Bahasa, hlm: 122 
 942ص  مهارات التدريس حنو إعداد مدرو اللغة العربية الكفء،أوريل حبر الدين، 95
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يف ال ييييروف احلالييييية، وتعلييييم املييييوارد واالحتياجييييات وخصييييائل الطييييالب واجهتهييييا يف 
 .اف التعليمسبيل حتقيق أهد

تب أن نراعي أن اسرتاتيجية التعليم حتتوي عليى شيرح األسياليب أو إجيراءات 
التقنيييات املسييتخدمة أ نيياء عملييية التعليييم . فاسييرتاتيجية التعليييم ينطييوي علييى  موعيية 
واسييعة ميين األسيياليب والتقنيييات، وكانييت األسيياليب والتقنيييات جييزء ميين اسييرتاتيجية 

 التعلم.

 التعليم مكوانت إسرتاتيجية . 
أن حلقييق أغيرا  التعليييم أو لوجوده،إتياا املعلييم إىل اإلسيرتاتيجية اجليييدة. ويف 
إسيييتخدام االسيييرتاتيجية اجلييييدة، ينبغيييي املعليييم أن يهيييتم مكيييوانت إسيييرتاتيجية التعلييييم 

 Guloوالرتجيييييييح يف إختيارهييييييا. وهييييييذه مكييييييوانت إسييييييرتاتيجية التعليييييييم كمييييييا تقييييييدمها 
677692. 

 املعلم .9
عملييية التعليييم لييس أن يعلييم أو نيير، عمليية التعليييم فقييط، بييل  دور املعليم يف

املعلم مين اليذي لدييه مسيؤول كبيري يف نييل أغيرا  التعلييم وجنياح الطلبية. لوجيود 
 اإلسييييييرتاتيجية اجليييييييدة. اختياراإلسييييييرتاتيجية وايفتييييييه الكبييييييرية، إنيييييياا املعلييييييم إىل

املعلييم ون ييره وتقريرهييا ليييس األميير اليسييري للمعلييم. ألنييه متعلييق مببييدأ  هاسييتخدموا
ه، وهذا االختالف يؤ ر يف كيفيتهم عليى يتوموقفه ومعلوماته إىل وايفته ومسؤول

 اختيار اإلسرتاتيجية يف إقامة عملية التعليم.
 التلميذ .6

التلميييييذ أحييييد ميييين املكييييوانت الييييذي يييييتعلم لتطييييوير كفائتييييه يف معرفيييية أي 
وميييات ونييييل أغيييرا  تعلميييه. و ليييو ال التلمييييذ ميييا سيييار التعلييييم وميييا إصيييل املعل

 التعليم إىل الغاية املرجوة.
                                                           

12
Hamruni, Strategi Pembelajaran, (Yogyakarta: Insan Madani, 2112), hlm. 22 
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 أغرا  التعليم .3
كوانت اإلسرتاتيجية يف التعليم. إذا إختليف أغيرا   مأغرا  التعليم أحد 

لتعليييييم املناسييييبة لتلييييك كييييل التعليييييم، ينبغييييي املعلييييم أن  تييييار ويعييييني إسييييرتاتيجية ا
را  التعليم اليت تقصيدإىل الناحيية السيلوكية ال يسيتطيع أن يتصيل غأاألغرا . ف

إليهييا إذا كييان املعلييم يسييتخدم إسييرتاتيجية التعليييم لنيييل الناحييية املعرفييية. فكييذلك 
 أغرا  التعليم هي املكون املهم يف إختنيار وتعيني إسرتاتيجية التعليم.

 مادة التعليم .4
إختييييار إسيييرتاتيجية التعلييييم، ميييادة التعلييييم هيييي أحيييد املكيييوانت املهمييية يف 

 فينبغي للمعلم أن  تار إسرتاتيجية التعليم املناسبة مبادة التعليم.

إنقسمت مادة التعليم إىل قسمني، ومها: القسم األول، مادة التعليم الرمسية وهي 
ميييادة التعلييييم الييييت حخيييذها املعليييم مييين الكتيييب التعليميييية. والقسيييم الثييياين ، ميييادة 

مسييية وهييي مييادة التعليييم الييذي حخييذها املعلييم ميين مصييادر التعليييم التعليييم غييري الر 
األخرى سوى الكتب التعليمية، وهي من البيئة املدرسية وغريهيا. و كانيت ميادة 

 التعليم وسيلة لنيل أغرا  التعليم.

 عملية التعليم .5
إىل مكيييوانت العمليييية يف إختييييار  ق أغيييرا  التعلييييم كيييامال، فيحتيييااييييقتحل

لييية هييي أن جتعييل عملييية التعليييم ليييم. ووايفيية هييذه املكييوانت العمرتاتيجية التعسييإ
 بة حيت إصل التعليم إىل الغاية املقصودة.رتمجيدة و 

 طريقة التعليم .2
يف إختيار إسيرتاتيجية التعلييم إتياا إىل اهتميام طريقية التعلييم املسيتخدمة، 

نتيائج عمليية التعلييم ألن املناسبة بني طريقة التعليم وإسيرتاتيجية التعلييم تتيأ ر إىل 
و الوصييول إىل أغراضييه. فينبغييي للمعلييم أن يهييتم إىل هييذه املكونيية قبييل أن  تييار 

 إسرتاتيجية التعليم املستخدمة.
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 التعليم  لائوس .0
قيييق حتيف عملييية التعليييم هيييي كييل وسيييلة تسييتطيع أن  ةاملسييتخدم لائالوسيي

 اسيييتخدام وصيييل أغيييرا  التعلييييم هبيييا. وال حيييدود  يف تعييييني معيييايري خاصييية يفتو 
تسييتطيع أن تسييهل املعلييم يف إلقيياء املييواد  لائة التعليييم مييا دامييت تلييك الوسييوسيييل

 إىل الطلبة وحتقق أغرا  التعليم كما قد خططها املعلم.
 التقومي .2

التقييومي هييو ميين أحييد املكونيية املهميية. ووايفيية ميين هييذه املكونيية هييي ملعرفيية 
عليميية املسيتخدمة يف عمليية وصول أغرا  التعليم وحتقيقها، ويقو،م املكوانت الت

 التعليم، ولتعيري جناحة عملية التعليم أو خيبتها.
 يبمهية استخدام إسرتاتيجية التعليم .ج

كانت الفوائيد املتعيددة يف اسيتخدام اسيرتاتيجية التعلييم حينميا عليم املعليم ميادة 
التعليم للطلبة هبا، وعلى حنو صجيج. "على حنو صيحيح" مبعي ، أن املعليم يسيتخدم 
اسرتاتيجية التعليم ابهتمام بع  األحول، إما من املعليم نفسيه أو مين الطلبية، أو مين 

 :90األحوال التعليمي أم من غري ذلك. وتلك الفوائد كما يلي

 إتقان املادة العلمية أو البنية املعرفية حملتوى املناهج. .9
م زايدو التواصييييل يف حجييييرة الدراسيييية بييييني املعلييييم وتالميييييذه، وبييييني الطلبيييية بعضييييه .6

 البع  أمر يسهم يف بناء  تمع التعلم.
تنميييية اجلوانيييب الوجدانيييية املتعيييددة كاحليييب واالسيييتطالث واالجتييياه االتيييايب حنيييو  .3

اليييتعلم والقييييم االجتماعيييية واالسيييتقاللية يف اليييتعلم و قييية الييينفس يف مجييييع الطلبييية 
 واملدرسني.

                                                           
اسييييتخدام اسييييرتاتيجية التعليييييم لتعليييييم مهيييارة القييييراءة دراسيييية ميدانييييية يف املدرسيييية الثانوييييية اإلسييييالمية  خيييري النسيييياء رمضيييياين،90

 69م(ص.  6794)ماالنج: جامعة موالان مالك إبراهيم، احلكومية األوىل مباالنج، 
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تيجية مبمارسية  تنمية اجلوانب املهارية لدي الطلبة واملعلمني حيث تسيمح االسيرتا .4
 كل الطلبة على حدة هلذه املهارات واتقانه هلا.

 إندماا النكط يف عملية التعلم. .5
 .تنفيذ املنهج الدراسي وحتقيق أهدافه على حنو صحيح .2
 خصائص االسرتاتيجية اجليدة .د

تعتييييرب االسييييرتاتيجية املسييييتخدمة يف التعليييييم جيييييدة إذا ترعييييي علييييى اخلصييييائل 
 :92التالية

 مبع  أهنا تتضمن كل املواقف واالحتماالت املتوقعةأن تكون شاملة  .9
 أن ترتبط ارتباطا واضحا ابألهداف الرتبوية واالجتماعات واالقتصادية .6
 أن تكون طويلة املدي حبيث تتوقع النتائج وتبهات كل نتيجة .3
 أن تتسم ابملرونة والقابلية للتطوبر .4
اانت عنيد التنفييذ أن تكون عالية الكفياءة مين حييث مقارنية ميا حتتاجيه مين امكي .5

 مع ما تنتجه من خمرجات تعليمية
 أن تكون جاذبة وحتقق املتعة للمتعلم يف أ ناء عملية التعليم .2
 أن توفر مكاركة إتابية من املتعلم، ومكاركة فعالة بني املتعلممني. .0

واملعلييم النيياجح هييو املعلييم الييذي يطييور مهاراتييه يف اسييتخدام تكييكيلة كبييرية ميين 
التعليم والتعلم الذي تيد استخدامه االسرتاتيجيات املالئمة يف املواقف اسرتاتيجيات 

 التعليمية املختلفة.
 
 
 

                                                           
)االردن: دار الكيروق ها وطريق تدريسها، اللغة العربية مناهجطه علي حسني الدليمي وسعاد عبد الكرمي عباو الوائلي، 92

 14م(، ص.  6775للنكر والتوزيع، 
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 إسرتاتيجية تعليم مهارة الكالم .ه
إن تنمييييية مهييييارة الكييييالم أو احلييييوار تسييييتلزم إعييييداد بييييرانمج مناسييييب و خمطييييط 
 لتحقييق أهيداف حميددة مسييتمدة مين أسيس احليوار الفعييال و مين أهيداف تعلييم اللغيية

ربانمج علييييى صييييياغة األهييييداف حليييية دراسييييية معينيييية، حبيييييث يكييييتمل الييييالعربييييية يف مر 
واختيييار و تن يييم احملتييوى و حتديييد طييرق التييدريس و األنكييطة و الوسييائل التعليمييية و 

 األساليب والتقومي املناسبة.
و قييد تصييينفت طييرق التيييدريس حسيييب اجلهييد املبيييذول يف كييل طريقييية، فتنقسيييم 

: أوهلا يكمل الطيرق الييت إتميل املعليم وحيده العيبء فيهيا الطرق يف  الث  موعات
دون مكيياركة ميين الطلبيية. و اثنيهييا يكييمل الطييرق اليييت يتقاسييم العييبء فيهييا املعلييم و 
الطلبة. و اثلثها يكمل الطرق الييت إتميل الطلبية وحيده العيبء فيهيا و يناقكيه املعليم 

فية فهيييي الييييت تعتميييد عليييى فيهيييا توصيييل إلييييه مييين نتيييائج. أميييا الطريقييية التنقيبيييية الككييي
النكاط اليذايت للطلبية، و ميا يبذليه مين جهيد يف ككيف املعلوميات اجلدييدة، دون أن 

 91يعطي مثريات كثرية.
 :67ما يلي فهي واحلوار الكالم تدريس يف املستخدمة األساليب من أما

 احملاد ة املوجهة .أ
فيهيا إقيرتاح وهي أسلوب لتدريب الكفهي املضبوظ يستخدم يف تعليم اللغة. وييتم 

التعبري أو الكالم الذي يقوليه كيل طاليب مكيار  يف احملاد ية، لتنتقيل احملاد ية بسيالمة بيني 
األطييراف ميين خييالل سلسييلة خمططيية ميين التعبييريات املعلوفيية، فاحملاد يية املوجهيية هييي نييوث 
احليوار املخطييط واملقصيود ويسييتهدف التييدريب عليى مهييارات التعبيري الكييفهي يف املواقييف 

املختلفة، ويكون حتت إشراف املعلم حبيث إدد لكل طيرف مين أطيراف احملاد ية احلوارية 
 الدور الذي يؤديه يف احملاد ة، ومادا عليه أن يقول.

                                                           
  63،ص. ( 9112القاهرة: الدار املصرية البنانية، )تعليم اللغة العربية بني الن رية و التطبيق،حسن شحاتة، 91
إسرتاتيجيات تعليم مهارة الكالم لطلبة قسم تعليم اللغة العربية للمستوى األول يف جامعة كديري اإلسالمي عندي أولياء، 67
 57م(، ص.  6792)كديري: جامعة اإلسالمية احلكومية،احلكومية، 
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 األلعاب .ب
هنييا  كثييري ميين األعيياب اللغوييية اليييت تعتمييد علييى احلييوار، منهييا مييا نييارو يف احلييياة 

م فنييون اللغيية وخاصيية التعبييري اليومييية بغيير  التسييلية واملييرح، ومنهييا مييا يتخييذ وسيييلة لتعلييي
الكفهي. ويتطلب هذا النوث من األلعاب مكاركة  موعة من األفيراد حبسيب قواعيد كيل 

 لعبة ويكون لكل مكار  دور حمدد يؤديه.

 املناقكة .ا
وتتضييمن حييوارات هييدفا حمييددا ومعروفييا للمكيياركني فيهييا، منهييا يتبييادل املكيياركون 

ونون يف إتاد حيل أو إجابية أو قيرار بكيأهنا. الرأي حول موضوث أو مككلة معينة، ويتعا
وتتطلييب املناقكيية تسييجيال لألفكييار اليييت تطييرح، وربطييا بينهمييا للوصييول إىل حييل ميير . 

 وأتخذ املناقكات أشكاال متعددة من حيث تن يمها وإدارهتا كاآليت:

 املؤ ر (9
وينبغيييي إسييييتخدامه مييييع  موعييييات صيييغرية، ويتطلييييب رئيسييييا يييييدور املناقكيييية، 

ى تنمية قيدرة املكياركني عليى العميل ميع اآلخرين،وعليى مجييع املكياركني أن ويعمل عل
يسهموا ي املناقكة، وتب أن يكيون املكياركون عليى درايية مبوضيوث املناقكية، إال أنيه 

 إتاا وقتا كبريا نسبيا ملمارسته.
 املناقكات العامة  (6

حيييييث يييييتم التقييييدمي للموضييييوث ميييين جانييييب  موعيييية صييييغرية ميييين املتحييييد ني، 
ويتبعها األسئلة واملناقكة الييت يقيوم هبيا اجلمهيور، وتنيوث املتحيد ني يضيوف للموضيوث 

 جوانب متعددة ولن تب أن يهتم املدرو أبن ال لرا املناقكة عن أهدافها.
 املنتدي (3

يكييون التقيييدمي مييين جانيييب متحيييدث واحييد، وتطيييرح األسيييئلة والتعقيبيييات مييين 
ثييرية يف وقييت قصييرية ويتطلييب قييدرا ميين قبييل اجلمهييور عقييب التقييدمي و كيين املكيياركة ك

 السيطرة لضبط املناقكات.
 احللقة الدراسية (4
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مناقكيييية مجاعيييييية ميييييع أقييييل قيييييدر مييييين القييييييادة الرمسييييية، كميييييا تيييييب أن يكيييييون 
املكيياركون علييى قييدر كبييري ميين اخلييربة ابملوضييوث. وتكييون عملييية فقييط يف حاليية وجييود 

 مجاعات صغرية وتصلح للمواقف اليت تتطلب إتاد حلول.
 دراسة موضوث ما (5

مناقكيييييية مجاعييييييية ملوضييييييوث معييييييني، فعلييييييى رئيييييييس املناقكيييييية أن يكييييييون ملمييييييا 
ابملوضييييوث، ويتطلييييب ذلييييك وقتييييا طييييويال. وتعمييييل علييييى تنمييييية مهييييارة التحليييييل وحييييل 

 69املككالت.

 املبحث الثاين : تعليم مهارة الكالم

 مفهوم التعليم .يب
وهييو عامييل ميين  66تعليمييا أي مجليية يعلييم. -يعل،ييم  -التعليييم مصييدر ميين عل،ييم 

عوامييييل الرتبييييية، وينحصيييير يف إيصييييال املعلومييييات إىل الييييذهن وصييييك، حييييوافظ النكيييي  
 63مبسائل الفنون والعلوم.

فعملييية التعليييم هييي ميين ترتيييب النكيياطة اليييت تييور،ط كييل العناصيير وهلييا ن ييام. 
يعين أن كل شيي  كليي اليذي تنقسيم عليى العناصير الييت يفاعلهيا بعي  مين بعي  يف 

 غايييية التعلييييم املثبتييية قبلهيييا. وعناصييير التعلييييم هيييي: امليييادة، غييير  سيييبيل الوصيييول إيل
 التعليم والتقومي، الطاب، املعلم، وكذا وسيلة التعلم. فلكل عناصر عالقة قوية.

 مفهوم تعليم مهارة الكالم . 
كان تعليم اللغة العربية يعتمد على أربع مهيارات وهيذه املهيارات هيي: مهيارة 

والكتابة وبع  اجلوانب املساعدة يف تنمية تليك املهيارات  الكالم والقراءة واالستماث
وهيييي تعلييييم املفيييردات والرتاكييييب املتعلقييية ابملوضيييوث. والكيييالم يعتيييرب جيييزءا رئيسييييا يف 

                                                           
ديري اإلسالمي إسرتاتيجيات تعليم مهارة الكالم لطلبة قسم تعليم اللغة العربية للمستوى األول يف جامعة كعندي أولياء، 69
 53- 57ص.  احلكومية،

 562م(، ص.  3910)بريوت: دار املكرق، األعالم، و اللغة  يف داملنجويس معلوف وبرياند توتيل اليسوعي، ل66
 3اجلزء األول ص. الرتبية والتعليم، حممود يونوو و حممد قاسم بكر، 63



21 
 

 

 

ميينهج تعليييم اللغيية األجنبييية، ويعتييرب القييائمون يف هييذا امليييدان ميين أهييم أهييداف تعليييم 
 64لعملييي والتطبيقييي لييتعلم اللغيية.اللغيية األجنبييية. ولييذلك أنييه نثييل يف الغالييب اجلييزء ا

وهييذه املهييارة ميين احييدى املهييارات اللغوييية املهميية اليييت يييراد حصييوهلا يف تييدريس اللغيية 
 العربية يف املعاهد حبيث أن املواد املدروسة يف هذه املعاهد أكثرها ابللغة العربية.

 الكيييالم هيييو وسييييلة امليييرء الشيييباث وتنفييييذ متطلباتيييه يف اتتميييع، وهيييي األدوات
تكثييييير اكرارهيييييا وممارسيييييتها واسيييييتعماهلا يف حيييييياة النييييياو و أكثييييير قيمييييية يف االتصيييييال 

أميييا أنكيييطة الكيييالم يف الفصيييل هليييا  يييال إتصيييايل عليييى  65االجتمييياعي مييين الكتابييية.
الوجهني بني املتكلم واملستمع ابلتبادل، فلذلك ينبغي لتدريب الكالم أن يسيبقه أوال 

القدرة على النطيق واملعرفية عين املفيردات وأمنياط األمور اآلتية: القدرة على االستماث و 
 62اجلمل.

الكالم يف أصل اللغة هو اإلابنة واإلفصاح عما تيول يف خياطر االنسيان مين 
وعيرف أمحيد عليياان أبن الكيالم لغية:  60أفكاره ومكاعره مين حييث يفهميه اآلخيرون.

فس اليذي يعيرب هو عبارة عن األصوات املفييدة وعنيد املتكلميني هيو املعي  القيادم ابلين
عنييه أبلفيياظ يف نفييس الكييالم. ويعييرف أيضييا أبنييه مهييارة نقييل املعتقييدات واألحاسيييس 

 62واالجتاهات واملعانب واألفكار.
والكييييييالم ميييييين انحييييييية االصييييييطالحات هييييييو فيييييين نقييييييل املعتقييييييدات واملكيييييياعر 
واألحاسيس واملعلومات واملعاريف واخلربات واألفكيار واآلراء مين شيخل إىل آخيرين 

ميييين املسييييتمع أو املسييييتقبل أو املخاطييييب موقييييع القبييييول والفهييييم والتفاعييييل نقييييال يقييييع 
هنا  من يقول أن مع  الكيالم اصيطالحا هيو ذليك الكيالم املنطيوق  61واالستجابة.

                                                           
 01(، ص. 6773موالان مالك إبراهيم ماالنج، )ماالنج: جامعة  لة حمكمة متخصصة يف تعليم اللغة العربية،  64
 615، ص. 6(، ط.  9110)دمكق : منكورات جامعة دمكق، يف طرائق تدريس اللغة العربية، حممود أمحد السيد، 65
 06(، ص. 6774)ماالنج: مككة، منهج تعليم اللغة العربية، أمحد فؤاد أفندي، 62
 677(، ص. 6773أردن: دار الكروق،  –)عمان للغة، الطرائق العملية يف تدريس اعلي حسني الديلمي، 60
 20(، ص. 9116)الراي : دار املسلم، املهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسها، أمحد فؤاد عليان، 62
 97ص. احلوار وفنيات واسرتاتيجياته واساليب تعلمية، م  إبراهيم اللبودي، 61
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الييذي يعييرب بييه املييتكلم عمييا يف نفسييه ميين: هاجسييه أو خيياطره ومييا تييول ييياطره ميين 
رييد أن ييزود بيه غيريه مكاعر وإحساسات وميا يزخير بيه عقليه مين: رأى أو فكير وميا ي

ميين معلومييات أو حنييو ذلييك يف طالقيية وانسييياب مييع الصييحة يف التعبييري والسييالمة يف 
والكييالم عنييد عليييان هييو مييا يصييدر عيين االنسييان ميين صييوت يعييرب بييه عيين  37األداء.

شييي  لييه دالليية يف ذهيين املييتكلم والسييامع أو علييى األقييل يف ذهيين املييتكلم. وبنيياء علييى 
س لييه داللية يف ذهيين املييتكلم أو السييامع ال يعييد كالمييا بييل هيذا فييرن الكييالم  الييذي لييي
 39هي أصوات ال مع  هلا.

الكيييالم لييييس  موعيييا منيييه املهيييارات اللغويييية الييييت تيييب أن يتقنهيييا الفيييرد حيييىت 
يصييبح متمكنييا ممييا يريييد أن يعييرب عنييه يف يسيير بييل إن الكييالم لييه بعييد آخيير غييري هييذا 

املعريف يرتبط بتحصيل املعلوميات واحلقيائق  البعد اللغوي وهو البعد املعريف. هذا البعد
واألفكيييار واخليييربات عييين طرييييق القيييراءة املتنوعييية الواعيييية، وهيييذا البعيييد املعيييريف يكسيييب 
امليييتكلم عنيييد الطالقييية اللغويييية والقيييدرة عليييى تكيييوين اجلميييل وبنييياء العبيييارات والفقيييرات 

بط بيييني ميييا يقيييرأه وترتيبهييا. وهيييذا يسيييتدعي التنبييييه علييى االهتميييام ابلقيييراءة العامييية واليير 
 36االنسان وما يتكلم فيه.

 يبنواع مهارة الكالم .ج
كميييا كتيييب يف كتييياب دروو اليييدورات التيييدريبات ملعلميييي اللغييية العربيييية لغيييري 

الكيالم إ  قسييمني،  ينقسيمالنياطقني هبيا اليذي ألفيه عبيد الييرمحن بين ابيراهيم وأصيحبه 
 ومها كما يلي:

 الكالم الوايفي .9
وهيييو كيييل ميييا ييييؤدي غرضيييا وايفييييا يف احليييياة يف حمييييط االنسيييان، والكيييالم 
اليييوايفي اليييذي يكيييون الغييير  منيييع اتصيييال النييياو بعضيييهم مييين بعييي ، لتن ييييم 

                                                           
 914ص. م(  9112: دار األندلس للنكر والتوزيع، )السعوديةاملهارات اللغوية،  ي، الك صاحل حممد37
 20-22ص.  املهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسها،أمحد فؤاد عليان، 39
 912(، ص. 6773)ماالنج: جامعة موالان مالك إبراهيم ماالنج، حمكمة متخصصة يف تعليم اللغة العربية،  لة علمية، 36
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حيياهتم وقضياء حييوائجهم، مثيل احملاد يية واملناقكية واألحاديييث االجتماعيية والبيييع 
ات واألخبيييار والكيييراء وأحادييييث املتطلبيييات االداريييية وإلقييياء التعليميييات واالرشييياد

املناارات والندوات واخلطب السياسية واالجتماعية وما إىل ذلك. وهيو ضيروري 
يف احليييياة ال يسيييتغين عنيييه اإلنسيييان وال نكييين أن تقيييوم احليييياة بدونيييه، فهيييو إقيييق 

 املطالب املادية واالجتماعية.

 الكالم اإلبداعي .6
 وأميييييا الكيييييالم اإلبيييييداعي هيييييو إاهيييييار املكييييياعر واإلفصييييياح عييييين العواطيييييف
وخلجيييات الييينفس، وترمجييية اإلحساسيييات املختلفييية بعبيييارة منتقيييات اللفيييظ، جييييد 
النسييييق، بليغيييية الصييييياغي مبييييا يتضييييمن صييييحتها لغييييواي وحنييييواي، حبيييييث تنقلهييييا إىل 
اآلخييييرين بطريقيييية مكييييوقة مثييييرية، وهييييي األداء األديب، وحبيييييث تنقييييل سييييامعها أو 

 جيييييوه وتنفعيييييل قارئهيييييا إىل املكييييياركة الوحدانيييييية ملييييين قاهليييييا : كيييييي يعييييييش معيييييه يف
منفعاالته، وحبيث مبا أحث هو به، مثل: التكلم عن اجلمل الطبيعية أو املكاعر 
العاطفييية أو التيييذوق الكيييعري أو النثييير القصصيييي أو اليييتكلم عييين احليييب اليييوطين. 
وهييذا النييوث ضييروري أيضييا يف احلييياة، فميين طريقيية نكيين التييأ ري يف احلييياة العاميية 

ف، وكييم ميين كلمييات كييان هلييا فعييل السييحر يف ماثرة األحاسيييس وحتريييك العواطيي
 نفوو الناو.

وينبغييي ان نالحييظ مالح يية جيييدة، أن كييال النييوعني ميين الكييالم الييوايفي 
زاإلبيييداعي ال ينفصيييل أحيييدمها عييين اآلخييير إنفصييياال كلييييا بيييل قيييد ييييرتبط بعضيييها 
بعضييا. فكييل موافييق تعبييريي هييو موافييق للتعبييري الييوايفي واإلبييداعي صييفة ملحقيية 

 33الوايفي بدرجات متفاوقة.ابلتعبري 

                                                           
دروو اليييدورات التيييدريبات ملعلميييي اللغييية العربيييية لغيييري النييياطقني هبيييا، )اجلانيييب الن يييري(، عبيييد اليييرمحن بييين إبيييراهيم الفيييوزان، 33

 33هي(، ص.  9463)مؤسسة املوقف اإلسالمي، 
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 يبمهية تعليم مهارة الكالم .د
ابقيي فيروث اللغية العربيية بيل هيو الغايية مين  عنالكالم ليس فرعا لغواي معزوال 

 :34دراسة كل فروث اللغة العربية، أما أمهية مهارة الكالم فمنها

ميين املؤكييد أن الكييالم كوسيييلة إفهييام سييبق الكتابيية يف الوجييود، فاالنسييان يييتكلم  .9
 أن يكتب. فلذلك أن الكالم سابق الكتابة. قبل

التدريب على الكالم يعيود االنسيان الطالقية يف التعبيري عين أفكياره والقيدرة عليى  .6
 املبادءة ومواجهة اجلماهري.

احلييياة املعاصييرة فيهييا ميين حرييية و قافيية يف حاجيية ماسيية إىل املناقكيية وإبييداء الييرأي  .3
واسع على التحدث اليذي ييؤدي إىل واالقناث وال سبيل إيل ذلك اال ابلتدريب ال

 التعبري الواضح عما يف النفس.
خصوصا يف هذا العصر الذي تعيددت فييه وسيائل النقيل واملواصيالت  -الكالم  .4

ليس وسيلة لطمأنة الناو املنتقليني فقيط، بيل طمأنية أهلييهم وذويهيم، ألن يف  -
أهليه ابهلياتف  إنقطاث االتصال بداية اخلطير، فيرن املغيرتب واملسيافر عنيدما ييتكلم

 يطمئنهم، ويكلم رفاقه واصدقائه فيطمئنون عليه.
للحكيييم عليييى امليييتكلم، ومعرفييية مسيييتواه  -إىل حيييد ميييا  -الكيييالم مؤشييير صيييادق  .5

الثقييييايف، وطبقتييييه االجتماعييييية، ومهنتييييه أو حرفتييييه، وذلييييك ألن املتكلمييييني علييييى 
اخييتالف أنييواعهم، إمنييا يسييتخدمون اصييطالحات لغوييية تنبيي  عيين عملهييم، وميين 

نييا فييرن الكييالم هييو اإلنسييان، ولييذلك قييال بعيي  علميياء املنطييق : إن اإلنسييان ه
 حيوان انطق.

الكييييالم وسيييييلة االقنيييياث والفهييييم واالفهييييام بييييني املييييتكلم واملخاطييييب ويبييييدو ذلييييك  .2
واضييييحا ميييين تعييييدد القضييييااي املطروحيييية للمناقكيييية بييييني املتكلمييييني أو املكييييكالت 

 اخلاصة العامة اليت تكون حمال للخالف.
                                                           

 20-22ص.  املهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسها،أمحد فؤاد عليان، 34
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نكاط إنسانية يقوب به الصغري والكبري واملتعلم واجلاهل والذكر واألنثيى  الكالم  .0
 حيث يتيح للفرد فرصة أكثر يف التعامل مع احلياة والتعبري عن مطالبه الضرورية.

الكيييييالم ضيييييرورة رئيسيييييية يف العمليييييية التعليميييييية يف خمتليييييف مراحلهيييييا ال نكييييين أن  .2
 ح والتوضيح.يستغين عنه معلم يف أية مادية من املولد للكر 

الكالم مهارة من مهاراة اجتماعية، ففي حني يستطيع اإلنسيان القيراءة والكتابية  .1
بوجييود خيياص، أو يسييتمع إىل املييديع أو يكيياهد التلفيياز منفييردا. فميين النييوادر أن 
يتحييدث اإلنسييان بييدون مسييتمع لييه، ولقييد أصييبح اإلتصييال هييدفا لييربامج تعليييم 

 35ة عادات احلديث الصحيية.اللغات األجنبية مع التأكيد على تنمي
 يبهداف تعليم مهارة الكالم .ه

أوضيييح حمميييود كاميييل الناقييية و رشيييدي أمحيييد طعيمييية أن هنيييا  أهيييداف عامييية 
 :32لتعليم احلديث نكن أن يعر  ألمهها فيما يلي

ان ينطيييق امليييتعلم أصيييوات اللغييية العربيييية وأن ييييؤدي أنيييواث النيييرب والتنغييييم املختلفييية  .9
 أبناء العربية.وذلك بطريقة مقبولة من 

 أن ينطق األصوات املتجاورة واملتكاهبة. .6
 أن يدر  الفرق يف النطق بني احلركات القصرية واحلركات الطويلة. .3
أن يعرب عن أفكاره ابستخدام الن ام الصحيح لرتكيب الكلمية يف العربيية خاصية  .4

 يف لغة الكالم.
 أن يعرب عن أفكاره ابستخدام الصيىل النحوية املناسبة. .5
تخدم بعييي  خصيييائل اللغييية يف التعبيييري الكيييفوي مثيييل التيييذكري والتأنييييث أن يسييي .2

 و ييز العدد واحلال ون ام الفعل وأزمنته وغري ذلك مما بلزم املتعلم العربية.
                                                           

)القياهرة : املكتبية لألجانب من ن رية التطبييق، املرجع يف تعليم اللغة العرية فتحي علي يونس وحممد عبد الرؤوف الكيخ، 35
 922مي(، ص. 6773وهبة، 

)إيسيسكو: منكورات املن مية للرتبيية والعليوم تدريس اللغوي لغري الناطقني هبا،طرائق الحممود كامل الناقة ورشدي طعيمة، 32
 93مي( ص.  6773والثقافة، 



26 
 

 

 

أن يكتسيييب  يييروة لف يييية كالميييية مناسيييبة لعميييره ومسيييتوى نضيييجه وقدراتيييه، وأن  .0
 يستخدم هذه الثروة يف إ ام عملية االتصال.

أشييييكال الثقافيييية العربييييية املقبوليييية واملناسييييبة لعمييييره ومسييييتواه  أن يسييييتخدم بعيييي   .2
االجتماعي وطبيعية عمليه، وأن يكتسيب بعي  املعلوميات األساسيية عين اليرتاث 

 العريب واالسالمي.
 أن يعرب عن نفسه تعبريا واضحا ومفهوما يف مواقف احلديث الببسيط. .1

متصيييل وميييرتابط أن ييييتمكن مييين التفكيييري ابللغييية العربيييية والتحيييدث هبيييا بكيييكل  .97
 لفرتات زمنية مقبولة.

 طرق تعليم مهارة الكالم .و
الطريقيية هييي وسيييلة يسييري املعلييم التالميييذ يف القيياء املييادة الدراسييية يف وتقصييد 
ابلطريقة التعليميية يف هيذا البحيث هيي كيفيية التعلييم وطريقية التعلييم مبفهومهيا الواسيع 

اتيييال اخليييارجي للميييتعلم مييين أجيييل تغييي   موعييية األسييياليب الييييت ييييتم بوسيييطة تن ييييم 
 أو االداة التعليييم هييي طريقيية أن االخييرى تعريييف ويف 30حتقيييق أهييداف تربوييية معينيية.

 التعليمييي للموقييف  كانييت مالئمية كلميا وهييي واملهيارة، واملعرفيية للعليم الناقليية الوسييلة
 التعليمييييية االهييييداف كانييييت و ميولييييه وقابليتييييه وذكائييييه املييييتعلم عميييير مييييع ومنسييييجمة

 32فائدة. وأكثر عمقا أوسع عربها تحققةامل
 الييذي أسييلوب وهييي .املسييتخدمة الطريقيية بنجيياح يتعلييق التعليييم عملييية وجنيياح

 تالمييييذه إىل املعيييارف وصيييول ليحقيييق التعليميييي النكييياط معاجلييية يف املعليييم يسيييتخدمه
 انجحية طريقية حقيقتيه يف هيو الناجح واملعلم .والنفقات الألوقات وأقل السبل أبيسر
 ولكنييييه املييييادة غزييييير املعلييييم كييييان فمهمييييا السييييبل، أبيسيييير التالميييييذ إىل الييييدرو توصييييل
 .عمله يف حليفه يكون لن النجاح فرن اجليدة الطريقة النلك

                                                           
 21ص.  هبا: مناهجه و أسالبه، تعليم اللغة العربية لغري الناطقنيرشدي أمحد طعيمة، 30
 22. صتدريسها،اللغةالعربيةمناهجهاوطرائقليميوسعادعبدالكرنعباسالوائلى،الدطهعلىحسين32
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 تعلييييم   تسيييتخدم اليييىت والطيييرق الطريقييية، إىل حتتييياا العربيييية اللغييية تعلييييم و 
 :هي الكالم مهارة

 املباشرة طريقة (9
 وذاليك ،االصيلية لغتيه الطفيل هبيا اليىت ابلطريقية اللغة تعليم على تركز الىت هى
 وسييييطة لغييية ايييية أو للطاليييب االصيييلية اللغييية اسيييتخدام وعيييدم اللغييية، بيئييية ابخيييتالف
 اللفيييييظ بيييييني لليييييربط املختلفييييية وابلوسيييييائل والصيييييورة ابحلركييييية الطريقييييية هيييييذه وتسيييييتعني
 31ومعناه.

 القيراءة مهاريتمن  بدال الكالم، مبهارة االهتمام : يلى مبا الطريقة هذه و تاز
 األسباب، كانت مهما اللغة األجنبية، تعليم عند الرتمجة إىل اللجواء وعدم والكتابة،
 اللغيييية قوالييييب علييييى بتدريبييييه و االكتفيييياء الن رييييية اللغيييية بقواعييييد الطالييييب تزويييييد وعيييدم

 أسييلوب واسييتحدام عليييه، تييدل الييذي والكيي  الكلميية بييني املباشيير والييربط وتراكيبهييا،
 .االجنبية ابللغة كثرية مجال ست هر الطالب حتىي واحلفظ احملاكاة

 جعلهييييا هتمييييل الكييييالم مبهييييارة إهتمامهييييا أن الطريقيييية هييييذه علييييىذ يؤخيييي وممييييا
 دون تزويييييد النمطييييية، التييييدريبات علييييى االعتميييياد أن كمييييا األخييييرى، اللغيييية مهييييارات
 حقيقيييية ادرا  ميييين الطالييييب إييييرم النحوييييية، والقواعييييد االحكييييام ميييين بقييييدر الطالييييب
 47.حتكمه الىت والقاعدة النحوي، الرتاكيب

 طريقة األسلوب املباشر (6
وهو من األساليب الكائعة استخدامها يف تعليم اللغات األجنبية، ولعيل هيذا 
األسييلوب هييو مييا شيياث تسييميته ابلطريقيية املباشييرة. والفكييرة السياسييية اليييت يقييوم عليهييا 
هذا االسلوب هي الكلمات ابألشياء الدالة عليها، ل ربط األشيياء ابلسيياق ل ربيط 

                                                           
. ص ،(السينة دون والنكير، للطباعية العريب الكاتب دار:  القاهرة) العرب، لغري العربية اللغة تعليم مككالت احلديد، على31

5 
 فهيييد املليييك مكتبييية فهرسييية: الييراي )هبيييا،  الناطيقيييية لغيييري العربييية اللغييية ملعلميييي إضييياءات الفييوزان، ابيييراهيم بييين اليييرمحن عبييد 47

 01. ص (،6799 النكر، أ ناء الوطنية
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ورمبييا أن السييياق قييد يكييون فكييرة أو حييديثا حيييواي   السييياق ابلتعبييري يف اللغيية املتعلميية.
كييامال، فرنييه حيت بعييد ذلييك الييربط السييياق هبييذا املعيي  ابخلييربة احلقيقييية الييتس أعطييت 

 49الفكرة بنبضها احلقيقي.

 طريقة سلسلة األعمال واحلركات التمثيلية (3
ومن مميزات هذا النمط أنه يقدم للدارسني ممارسة لغوية على درجة كبرية مين 

لصيييحة. فاألخطييياء عيييادة ميييا تكيييون ألن تسلسيييل األحيييداث إكيييم التعبيييري ويوجهيييه. ا
فكل مجلة تؤدي للجملة التالية، وهيذا املنطيق والتسلسيل تعيل الطيالب قيادرين عليى 

 .را  اخلطأ والتصحيح لبعضهم البع اد
كذلك أنه نكن للدارو من السيطرة على معاين الكلمات بسهولة ووضيوح و 

مبعناها مباشرة إما يف شكل الكي  الدالة عليه. وهذا يساعد الدارو الرتباط الكلمة 
أسضا على أن يذكر اللغة يف مواقف الكالم اجلديدة بككل اسهل مميا ليو قيدمت ليه 

 46معاين الكلمات يف مجل منفصلة أو مفردات منعزلة.

 طريقة األسئلة واألجوبة (4
لييية يف تيييدريس تعتيييرب هيييذه الطريقييية مييين أنسيييب الطيييرق وأبسيييطها وأكثرهيييا فعا

احملاد يية ابللغيية العربييية، وعييادة مييا يبييدأ املعلييم اسييتخدام هييذا األسييلوب أبسييئلة وإجابيية 
قصييرية مييع منييو قييدرة الدارسييني علييى االسييتجابة للمواقييف الكييفوية. ينتقييل املعلييم إىل 
مرحييل أكثيير تقييدما، فيتقييدم ميين السييهل إىل املقعييد وميين املواقييف الصييغرية إىل املواقييف 

 43رق عدة دقائق.اجلوهرية تستغ
 
 

                                                           
 932، ص. طرائق التدريس اللغوي لغري الناطقني هباحممود كامل الناقة ورشدي طعيمة، 49
 931 - 932، ص. لغري الناطقني هباطرائق التدريس اللغوي حممود كامل الناقة ورشدي طعيمة، 46
 947 - 931، ص. طرائق التدريس اللغوي لغري الناطقني هباحممود كامل الناقة ورشدي طعيمة، 43
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 طريقة إلقاء القصة (5
كان القاء القصة من بع  األنكطة املرغوبة ولكن قد يكون هيو أيضيا شييئا 
مكروهييا   يكيين يف يييده إعييداد وتصييور يف القيياء القصيية. فييذلك، ينبغييي علييى املييدرو 
اإلشراف على الطالب ومساعدهتم يف حصول على املوضوعات املتعلقية ابلقصية ميع 

 44و الفعالة يف الكالم أو القصة.االهتمام أبسا

 طريقة املناقكة (2
 معييارف علييى املعلييم يعتمييد وفيهييا .احلييوار علييى جوهرهييا يف تقييوم طريقيية هييى
 مسيييتخدما اجلدييييدة القضيييية فهيييم بغيييية نكييياطهم فيوجيييه السيييابقة، مهتوخيييربا التالمييييذ
 للمعيييارف إاثرة ففيهيييا .درسيييه أهيييداف لتحقييييق التالمييييذ وإجييياابت املتنوعييية األسيييئلة
 للنكياط استكيارة وفيهيا .وذا  هيذا فهيم من والتأكد جديدة ملعارف وتثبيت السابقة
 .املستقل تفكريهم وأتكيد متانتبا وتنمية عندالتالميذ الفعال العقلى

 مييييين شييييكلة حييييو  العقييييول ميييين عييييدد اجتميييياث صييييورها أحسيييين يف واملناقكيييية
 حيييل إىل الوصيييول بقصييد دراسيييةمن مة، ودراسيييتها القضييااي مييين قضيييية أو املكييكالت
 يعيييير  رائييييد عييييادة وللمناقكيييية .القضييييية موضييييوث يف رأي إىل االهتييييداء أو للمكييييكلة
 إىل تنتهييى حييىت املناقكيية فيييه تسييري الفكييري الييذى خييط إىل اجلماعيية ويوجييه املوضييوث

 45احلل املطلوب.
 وسائل تعليم مهارة الكالم .ز

قيييال حمميييود إمساعييييل صيييي  وعمييير الصيييديق عبيييد هللا يف املعينيييات البصيييرية يف 
مثييل لوحيية العيير ،  الكييالمتعليييم اللغيية: "إن املعينييات البصييرية املسييتخدمة يف أنكييطة 

واللوحيية الوبرييية وفييرص السيياعة، والصييور والكييرائح واألفييالم الثابتيية". وتقييوم املعينييات 
 –الييت تكيمل احملاكية واالعيادة واالسيتعمال  –البصرية املستخدمة يف أنكطة الكيالم 

                                                           
)دار االعتصييام، دون أسيس إعيداد الكتيب التعليمييية لغيري النياطقني ابلعربيية، انصير عبيد هللا الغيايل و عبيد احلميييد عبيد هللا، 44

 السنة(
 39. ص والتطبيق، الن رية بني العربية اللغة تعليم ،شحاتة حسن45
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ابلواييائف التالييية: تكييجيع الطالييب علييى الكييالم، تسيياعد علييى إتيياد السييياق الييذي 
 42تعييل لكييالم الطالييب معيي ، تييوفر املعلومييات اليييت يسييتخدمها الطالييب يف كالمييه.

ذلك، يكجع املعلم على تعليم هذه املهيارات مبيا تتضيمنه هيذه الوسيائل  لىاعتمادا ع
من أفكار و مناقكة حمتواها ووصيف مكوانهتيا، وممارسية كيل األنكيطة الييت تيؤدي إىل 
اشيييييرتا  امليييييتعلم يف مهيييييارة الكيييييالم. بعييييي  الوسيييييائل التعليميييييية لتعلييييييم مهيييييارة النطيييييق 

 والكالم:

على النطق والكالم، ألهنا من ر  تستخدم اللوحات الوبرية لتدريب الدارو .9
 يساعد الدارو على تطور ما يتحدث عنه و تكجعه على شرح ما يرى

تستخدم األفالم الثابتة يف عر  من م لسلسلة من االطارات أو الصور اليت  .6
تعني الدارو على التعبري عن التابع الزمين للقصة اليت يتحدث عنها أو املوضوث 

 الذي يدرسه
املفردة والصور املصاحبة حلوار معني هبدف تقريب املع  عند تستخدم الصور  .3

 الدرو
تستخدم أيضا فرص الساعة لتعليم الدارسني الوقت، وامللصقات والبطاقات  .4

الربيدية إلاثرة اهتمام الدارسني وجذب انتباههم وتدريبهم على النطق واملهارات 
 اللغوية األخرى.

 خطوات تعليم مهارة الكالم .ح
 نكن يعملها املدرو عند عملية تعليم مهارة الكالم فهي:خطوات هنا  

 املبتدئني (9
 تدريب الكالم معطاء األسئلة للطلبة. .أ

 ينطق الطلبة الكلمات وين مون اجلمل وإيصال ما خطر يف أفكارهم. .ب
                                                           

االبتدائييية فييواتت لييور كونييدانج ليكييى  6مكييكالت تعليييم مهييارة الكييالم وحلوهلييا يف مدرسيية مفتيياح العلييوم أمييانيت فييرتايين، 42
 45(، ص. 6792)ماالنج: جامعة موالان مالك إبراهيم ماالنج، ماالنج، 
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 يرتب املدرو األسئلة حىت تكون موضوث ما. .ا
مجابيييية  حميييير املييييدرو الطلبيييية إلجابيييية األسييييئلة الكييييفهية، وحفييييظ احلييييوار، أو .د

 األسئلة تتعلق مع النل املقروؤ.
 املتوسط (6

 .تعليم الكالم ابملسرحية .أ
 .املناقكة مبوضوث ما .ب
 الكالم عن خربة الطلبة. .ا
 الكالم عن املعلومات املكتسبات من الراديو، والتلفاز وغريها .د

 املتقدم  (3
  تار املدرو املوضوث لتدريب الكالم. .أ

 .ال بد للموضوث جذااب وقريبا حبياة الطلبة .ب
إعطييياء الفرصييية للطلبييية أن  تييياروا موضيييوعني أو أكثييير حيييىت إييياوروا املوضيييوث  .ا

 . 40الذي يفهمون من قبل
انطالقا من هذا التوزيع ينبغي للمدرسني أن يعرف مسيتوايت مين الطلبية كيي 
تكييون منحيية الطييرق يف كييل خطييوات التعليييم مناسييبة بقييدرة الطلبيية وجتييري علييى قييدم 

 وساق بغري عراقل. 
 م مهارة الكالمتقومي تعلي .ط

هيييو وسييييلة ملعرفييية نتيييائج الطريقييية التعليميييية. رأى سوهرسييييمي أريكونطيييوو أنيييه 
 42وسيييلة أو طريقيية مرتبيية جلميييع البييياانت عيين أحييوال شييخل ن ييرا إىل نتييائج تعلمييه.

ورأى نييور كجيياان أن التقييومي هييو الوسيييلة لنيييل النتييائج ميين واييائف الطلبيية أو  موعيية 
واهليدف مين اختبيارات  41من الطلبة حىت يعرف املعلم عين قيدرة الطلبية بنتيجية اثبتية.

                                                           
47Bisri Mustofa dan Abdul Hamid, Metode dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Malang: UIN-Maliki Press, 2112), hlm. 22-29. 
 993مي(، ص.  6777)األردن : دار الفالح، االختبار اللغوية، حممد علي اخلويل، 42

49Iskandar Wasid dan Dadang Sunandar, Strategi Pembelajaran Bahasa, hlm. 112 
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هو قيام قدرة الطالب على الكالم مبستوايته املختلفة، وقد تكون األسئلة هنا  مالكال
ابييية يف هيييذه احلالييية ال بيييد أن تكيييون شيييفهية ألن هيييدف شيييفهيا أو كتابييييا ولكييين اإلج

 :59و ترب التعبري الكفهي بعدة طرق، منها 57االختبار هو قياو قدرة الكالم.
يطلييب ميين الطالييب أن يتحييدث عيين موضييوث مييألوف لديييه، ويقيييم علييى أسيياو  .9

 الطالقة والصحة.
 توجه إىل الطلبة أسئلة كتابية أو شفهية تتطلب إجاابت شفهية قصرية. .6
من املمكن أن تكون األسئلة مسيجلة عليى الكيريط وييرت  بيني كيل سيؤال وآخير  .3

 وقت كاف لاجابة.
 تقدم إىل الطالب صورة يطلبه منه أن يعلق عليها شفهيا يف وقت حمدد. .4
 يكرت  طالبان أو أكثر يف حماورة شفهية حول موضوث معني أو يف حماد ة حرة. .5

الكيييييالم ويف تقسييييييم هيييييذه وال شيييييك أن هنيييييا  صيييييعوبة يف إجيييييراء اختبيييييارات 
املهيارات حيييث أهنييا تتطلييب يف العييادة اختبييارات فرديية ممييا يسييتغرق وقتييا طييويال. كمييا 
أن درجة االختبار الكالمي ستكون قريبة من الذاتيية بعييدة عين موضيوعية يف العدييد 

 56من احلاالت بسبب كثرة العوامل ذات العالقة.
قيييس كفيائتهم يف الكيالم، كميا ونكن أن نالحظ إىل احملياورة بيني الطيالب لت

أن املالح ة هي أداة من أدوات القومي. ويف  (Ngalim Purwantoقال عا  فوروانطا )
ضييوء تقييومي نتيجيية الييتعلم تسييتخدم املالح ييية كتقنييية التقييومي لقييياو عملييية اليييتعلم يف 

 53انحية املهارات.
 

 
                                                           

 993، ص. االختبار اللغويةحممد علي اخلويل، 57
 925ص. (م 6777دار الفالح للنكر والتوزيع، )أساليب تدريس اللغة العربية، حممد علي اخلويل، 59
 974أساليب تدريس اللغة العربية، ص. حممد علي اخلويل، 56

53Ngalim Purwanto, Prinsip-prinsip Teknik Evaluasi Pengajaran, (Bandung: Remaja Rosda 

Karya, 2112), hlm. 31 
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 : املدخل االتصايل ثالثاملبحث ال

 ووظائفها مفهوم املدخل االتصايل .يب
يكتق االتصال لغة من اجلذر )وصل(، ومنه جاء وصله ، يصله ، وصالً أي 

اجلييييذر )اتصييييل( هييييو اسييييتخدامه   اسييييتخداماتميييين أقييييدم بييييره وتييييودد اليييييه و  تفييييه. 
كمصييطلح يف علييم احليييديث، حيييث يقصيييد ابتصييال السييند يف عليييم احلييديث امتيييداد 
سلسلة الرواية دون انقطاث إىل مصدر احلديث املروي أو األ ر، واسيتخدم نفيس هيذا 

وحيت اسييتخدام مفييردة  .املصييطلح يف علييوم أخييرى كعلييم األنسيياب وعلييم رواييية الكييعر
 54(.Communication)ة حرفية للمصطلح اإلجنليزي االتصال حديثا كرتمج

االتصييال: أبنييه  9100عييرف عييا  االتصييال ولييرب شييرام عييام وأمييا اصييطالحا 
املكييياركة يف املعرفييية عييين طرييييق اسيييتخدام رميييوز حتميييل دالالت.وعرفتيييه جيهيييان رشييييت 

 أبهنا العمليية 9105أستاذ االتصال واإلعالم يف كلية اإلعالم يف جامعة القاهرة عام 
اليييييت يتفاعييييل مبقتضيييياها متلقييييي ومرسييييل الرسييييالة كائنييييات حييييية أو بكييييرا أو آالت يف 
مضيييامني اجتماعيييية معينييية، حييييث ييييتم خيييالل هيييذا التفاعيييل نقيييل أفكيييار ومعلوميييات 

كيان هييمس قيد صياغه يف   55ومنبهات عن قضية معينة أو معي   يرد أو دافيع معيني.
مصييييييييييييييييييطلح، هييييييييييييييييييو: الكفاييييييييييييييييييية االتصييييييييييييييييييالية الييييييييييييييييييذي تعييييييييييييييييييين قييييييييييييييييييدرة الفييييييييييييييييييرد 

CommonicativeCompetance  .علييييى اسييييتعمال اللغيييية يف موقييييف اجتماعييييية خمتلفيييية
والفييرد الييذي لديييه هييذه الكفاييية يسييتطيع بييال شييك التمييييز بييني املواقييف املختلفيية اليييت 

 تتطلب كل منها أمناطا لغوية معينة.
االتصيايل هيو تعلييم اللغية عليى سيبيل اإلتصيال. واملقصيود هيو تعلييم  فامليدخل

اللغيية العربييية مؤسسييا علييى الن رييية اإلتصييالية أو وايفيية اللغيية. ويهييدف هييذا املييدخل 

                                                           
ميياالنج: تطيوير ميواد تعلييم اللغية العربييية يف ضيوء امليدخل االتصيايل  مبدرسية الرمحية املتوسيطة مياالنج، )حمميد زكيي شيعباين، 54

 63م(، ص. 6792جامعة موالان مالك إبراهيم، 

 63الرمحة املتوسطة ماالنج، ص. حممد زكي شعباين، تطوير مواد تعليم اللغة العربية يف ضوء املدخل االتصايل  مبدرسة 55
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اإلتصييييايل تييييدريب الفييييرد علييييى اإلسييييتخدام التالقييييي واملبييييدث بلغيييية ليييييس  ييييرد إجيييياد 
 قواعدها.

غييية لالتصيييال فيهيييا مواقيييف كثيييرية واملواقيييف الييييت إتييياا الفيييرد إىل اسيييتعمال الل
 52:تعلها يف سبع واائف أساسية هي

ويقصد هبا استخدام اللغة للحصول  (:Instrumental Function)الوايفية النفعية  .9
 على األشياء املادية مثل: الطعام والكراب

ن أجل ويقصد هبا استخدام اللغة م (:Regulatory Function)الوايفية التن يمية  .6
 سلوكهم ديحأوامر لآلخرين وتو إصدار 

ويقصد هبا استخدام اللغة من (: Interactional Function)الوايفية التفاعلية  .3
 أجل تبادل املكاعر واألفكار بني الفرد واآلخرين

ويقصد هبا استخدام اللغة من أجل  (:Personal Function) الوايفية الكخصية .4
 أن يعرب الفرد عن مكاعره وأفكاره

ويقصد هبا استخدام اللغة من  (:Heuristic Function)االستككافية الوايفية  .5
 أجل االستفسار عن أساليب ال واهر والرغبة يف التعلم منها

ويقصد هبا استخدام اللغة من أجل  (:Imaginative Function)الوايفية التخيلية  .2
 التعبري عن ليالت وتصورات من إبداث الفرد وإن   تتطابق مع الواقع

ويقصد هبا استخدام اللغة من  (:Representational Function)وايفية البيانية ال .0
 أجل  ثل األفكار واملعلومات وتوصيلها لآلخرين

 يبسس وخصائص املدخل االتصايل . 
هييييذا املييييدخل االتصييييايل بتعليييييم اللغيييية عيييين طريييييق املواقييييف مييييثال "موقييييف يف 
املطييار... "حيييث إن أصييحاهبا يييرون أن التالمييييذ نيير مبواقييف متكيياهبة هبييدف تعلييييم 
اللغيية تعلمييا اتصيياليا. وبعييد تطبيييق هييذا األسييلوب واملبييدأ "املواقييف" تبييني أهنييا الحتقييق 

                                                           
-42ص. (م 9116القيياهرة: دار الفكيير العييريب: )منيياهج تييدريس اللغيية العربييية ابلتعليييم األساسييي، رشييدي أمحييد طعيميية، 52

40 
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ا مييين املواقيييف كانييية مصيييطنعة وليسيييت النجييياح امليييأمول يف تعلييييم االتصيييال، ألن كثيييري 
 واقعية. وأهداف املدخل االتصايل هي:

هييو بنيياء الكفاييية  مهييارة الكييالم علييى ضييوء املييدخل االتصييايلتعليييم  أهييداف
االتصييالية لييدى املييتعلم جبوانبهييا األربعيية: الكفاييية النحوييية والكفاييية اخلطابييية والكفاييية 

 ضيييوء املفهيييوم الكيييامل لالتصيييال، وأن اللغويييية االجتماعيييية والكفايييية االسيييرتاتيجية يف
مالح يية سييلو  املييتعلم أو الييتحكم يف العوامييل اخلارجييية احمليطيية بييه ميين بيئيية ومعلمييني 

 50ومناهج تعليمية، اليكفي وحده لبناء هذه الكفاية.
االهتمييام هنييا الوايفيية اللغوييية بييدال ميين الرتكيييز علييى الكييكل والسيييلو  اآليل 

 لكفهية فرهنا:للغة خالفا للطريقة السمعية ا
الرتكيز على املهارات األربع تراكيزا متكامال دون تفريق، وهو  تلف حبسب  .9

 أهداف الربانمج.
تكوين أساو لغوي إبداعي إنتاجي لدي املتعلم حبيث ينتج من القاعدة عدة  .6

 تراكيب مما ننح املتعلم االنطالق واالبتكار والتوليد وليس احلفظ والرتديد.
العبييييارات أن املييييدخل االتصييييايل والطريقيييية السييييمعية الكييييفهية وضييييحت هييييذه 

 يت وايفتها اللغوية هي االهتمام.متفرقان، إن املدخل االتصايل هو املدخل ال
خصيصييته  Brumfitو  Finochiaroوميين خصييائل املييدخل االتصييايل، خلييل

 :52فيما يلي

 تركيز احلوار الواائف االتصايل والبعد عن احلفظ .5

 هو مبدأ فكرة األساسيةالسياق املوضوعي  .2

 تعليم اللغة هو تعليم االتصال .0

                                                           
دتني" املتوسييطة االسييالمية فعالييية اسييتخدام املييدخل االتصييايل يف تييدريس القواعييد النحوييية مبدرسيية "السييعاألفييان سييروري، 50

 67ص.  ديفو ،
ص. ، “Dell Hymes”تعلييم مهيارة الكيالم ليدى األطفيال ابمليدخل اإلتصيايل عنيد دييل هييمس كنتيا نينجروم، اري  52

46-43 
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 فعالة االتصال هي األمر املرجو .2

 وذكر سيفجنون أن للمدخل اإلتصال مخسة خصائل، وهي فيما يلي:

 مدخل اإلتصال حيوية .2

 مدخل اإلتصال للغة اللسانية والكتابة وأنواث الن ام والرموز األخرى .0

 مدخل اإلتصال موضوعي .2

 اليت تفرق بني االتصالية والتأدبية يتعلق ابلن رية .1

 مدخل اإلتصال النسيب غري منطلق .97

 مبادئ املدخل االتصايل .ج
أما من حييث املبيادئ الييت يسيتند إليهيا امليدخل اإلتصيايل يف خمتليف حياالت 

 العملية التعليمية، فمن املمكن إتاب أمهها فيما يلي:

ن صحفا أو  الت ينبغي االستعانة بنصوص عربية من مصادر أصلية كأن تكو  .9
 أو نكرات عربية أو غري ذلك من مصادر تستخدم العربية فيها بككل طبيعي.

ينبغي تدريب الطالب على التفكري يف صيىل متعددة وأساليب خمتلفة للتعبري عن  .6
املع  الواحد. مثال: نعرب عن مع  اجلملة "حضر حممد الدرو أمس" بعدة صيىل 

ا نستطيع التعبري عن التعجب أو االستفهام أو ترتاوح بني التقدمي والتأخري. كم
 النفي بعدة صيىل واساليب.

ينبغي أن تتاح للطالب الفرصة كي يعربوا عن انطباعاهتم وأفكارهم وآرائهم يف   .3
 كل ما قرؤوه أو استمعو إليه.

 ينبغي تدريب الطالب على تفه،م السياق االجتماعي الذي تستخدم فيه اللغة. .4
ابلتفكري يف  موعة من املواقف االتصالية اليت تسري للطالب أن املعلم مطالبة  .5

 استخدام اللغة استخداما حيا وليس ترديد ببغائ ملفردات ومجل.
النكاط اللغوي أيضا هلدور يف تنمية مهاررات االتصال، مثل  ثيل الدور  .2

 وأسلوب حل املككالت واأللعاب اللغوية.
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 ة اليت ال تكاد تذكر.أما عن دور اللغة األم فتقل، إىل الدرج .0

ذليييييك، أن اللغييييية الثانيييييية )العربيييييية هنيييييا( تسيييييتعمل كيييييادة اتصيييييال بيييييني املعليييييم 
 51والطالب، وبينهم وبني بعضهم بع ، وليس  رد مادة دراسية يست هروهنا.

 االتصال اللغوي يف الفصل .د
وهلييا النكيياط اللغييوي يف حقة نفسييها هييي اليييت ينبغييي أن يييدور اتيياالت السيياب

عليى املعليم أن يهيي  مين الفيرص ميا تعيل تعليم العربيية يف بيرامج تعليمهيا الفصل. إن 
 للناطقني بلغات أخرى عملية حية وليس  رد است هار قواعد أو حفظ كلمات.

ولعييل هييذه الفرصيية اليييت نؤكييد فيهييا  ييالث حقييائق عنييدما نتحييدث عيين موقييع 
 :27اللغة يف ن رية االتصال وعن خطة تعليمها يف الفصل

التصال ابلعربية تكمل كل أشكال العالقة بني اللغة والثقافة، بني إن كفاءة ا .9
راد ويف سياق راغ وإمنا إدث بني أففواتتمع. فاالتصال ال إدث يف  اللغة

جتماعي معني. ولعل أحد أسباب عدم كفاءة االتصال وجود تفاوت  قايف إ
وعلى املعلم أن  .ولكل منهما خلفية لتلف عن أخيه بني طريف االتصال،

 يوضح هذه العالقة عند تعليمها العربية للناطقني بلغات أخرى.
إن اكتساب القدرة على االتصال الكفء بني انطق ابلعربية وانطق بغريها  .6

عملية  ر مبراحل متدرجة ويف كل مرحلة يكتسب الفردشيئا. وال يتم هذا 
من نلكها وإمنا االكتساب من خالل سيطرة كاملة على اللغة، فليس هنا  

 أاب واخلطأ. من هنا ال نعترب اخلطهي مراحل تتداخل فيها عمليات الصو 
ة ريقزمة على الطقدر ما هو خطوة متداخلة والبل اللغوي دليال على العجز 

 .املوجودة

                                                           
 963-969ص. مناهج تدريس اللغة العربية ابلتعليم األساسي، رشدي أمحد طعيمة، 51
 46-49ص. واالسرتاتيجيات،تعليم اللغة اتصاليا بني املناهج رشدي أمحد طعيمة، حممود كامل الناقة، 27
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ا ال يتم من خالل عملية إن اكتساب القدرة على االتصال الكفء أيض .3
عمليات عقلية يدر  فيها الفرد الناطق قدر ما يتم من خالل بةالتذكرة احملاكا

خصائل الرتاكيب اليت يستعملها موافا هلا يف سياق فبلغات أخرى. 
 اجتماعي مبع  أن فهم اللغة شرط إلنتاجها.

هنا  مالح ات هامة يلزم مراعاهتا يف تعليم اللغة العربيية، فالسييما يف تعلييم 
 :29يلي مهارة الكالم على ضوء املدخل االتصايل، وهي فيما

إن عملية التعليم ابملدخل االتصايل تكوين اللغة اداة االتصال يعمل على اكميل  .9
 وجه.

(، أن يف تعليم اللغة العربية يلزم أتكيده على تعليم ميواد احليوار Ladoعند الدوا ) .6
 أو احملاد ة ألهنا مناسبة حبقيقة تعليم اللغة  كأداة االتصال.

حمتاجية ومسيتفادة وتكيون مراعية أي مالح ية يف إن املواد املقدمة عند املدرسيني  .3
 أنكطة حياة الطلبة.

 إن أنكطة التعليم معززة ابلتدريبات أو املماسات يف استخدام اللغة انتاجية. .4
علييى املعلمييني أن يقومييوا علييى تطييوير مواقييف التسييهيل والتحفيييز لتكييوين مواقييف  .5

 املبادرة عند الطلبة.
هل املعلمييني يف تن يييم الطلبيية واسييتخدام أن ال يكييون عييدد الطلبيية كثييريا حييىت يسيي .2

أمناط املتزاوجة. فعدد الطلبة أن يرتبط بكثافة توجيه املعلمني وفرصة الطلبة عليى 
 نكاطهم يف عملية التعليم.

 كثرة الواائف والتدريبات املوجهة عند الطلبة تبين فيهم الكعور ابملسؤولية. .0
ل اتميييا ومواتييييا، وكيييذا ابتييياد تكيييوين البيئييية ليييدعم وجيييه تعلييييم اللغييية بتن ييييم الفصييي .2

 املعمل اللغوي.

                                                           
21Subur, “Pendekatan Kimunikatif dalam Pembelajaran Bahasa Arab”, Jurnal Pemikiran 

Alternatif Pendidikan, INSANIA. Vol. 13 No. 2 Mei-Agustus 2112, 214-227. 
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االحتجيييياا ابملن ميييية اليييييت يؤسسييييها القائييييد ذو كفيييياءة القيييييادة اجليييييدة والتقييييدير  .1
 وااللتزام العالية عن اللغة.

الوقييييت احملتيييياا يف تعليييييم اللغيييية أكثيييير وأطييييول السييييتخدامها يف التطبيييييق. فعلييييى  .97
أو اخلارجييية لتطبيييق اللغيية  املعلمييني واملدرسيية أن يسييتفيد ميين األنكييطة الداخلييية

 املدروسة خاصة يف مهارة الكالم.
 يبساليب التعليم والتعلم ابملدخل االتصايل .ه

 26:أما أساليب التعليم والتعلم ابملدخل االتصايل فيما يلي
احلوار القصري الذي يقدم بتقدم اإليضاح عن واائف العبارات وعن احلاالت  .9

 اليت يكون فيها احلوار
فظ الكلمات اليت تكون يف احلوار. وهذا التدريب تري فرداي التدريب على تل .6

 أو جعما أو تدرجا.
 السؤال واجلواب ومها يعتمدان مبوضوث احلوار وحاالته .3
األسئلة واألجوبة البد من تعلقهما يربات نفس الدراو ولكن تركزان إىل  .4

 موضوث احلوار.
نكن اهورها ويستوي حبث العبارات االتصالية يف احلوار أو العبارات اليت  .5

 معانيها حىت تناقش قواعد الكلمات
 يرجى للدارو من تلخيل اجلوانب الوايفية والقواعد اللغوية أ ناء احلوار .2
 تعرف اللسان والنكاطات التأويل .0
 تنقل حركات موجهة إىل حركات حرية .2
 نقل احلوار أو الوحدات القياسية إن   يكن احلوار يف نل الفصل .1

 وايفية حتريراي يف البيتإعطاء منوذا  .97

                                                           
22Nur Huda, Metode Audiolingual Vs Metode Komunikatif: Suatu perbandingan dalam 

PELBA I, (Jakarta; Lembaga Unika Atmajaya, 1922), hlm, 29 



41 
 

 

 

دائية اليت تكون بسبب التقدمي من قبل املدرو وذلك التقييم أبخذ العينة اال .99
 النكاطات االتصالية احلرية.

 خطوات تعليم مهارة الكالم ابملدخل اإلتصايل .و
وخطيييوات تعلييييم مهيييارة الكيييالم ابمليييدخل اإلتصيييايل يف إجيييراء عمليييية التعليييييم 

 :( على النحو التايل9117مس يف هدى )والتعلم يف كتبه عند ديل هي
حوار قصري يسيبق تقيدم تفسيريا مين وايائف هيذه العبيارات يف احليوار واحلياالت  أوال،

 .اليت يكون فيها احلوار
 .قائال ممارسة الفرد الرئيسي اجلمل أو مجاعة أو كالسيكية اثنيا،
طيييرح أسيييئلة حيييول حمتيييوى وحالييية احليييوار، ولكييين تليهيييا مباشيييرة عييين مثيييل هيييذا  اثلثيييا،

 .السؤال عن كل طالب احلال هنا األنكطة التواصلية اليت بدأت ابلفعل
 .التواصل يف احلوار –الطبقة يناقش التعبريات  رابعا،

ومييين التوقيييع أن يوجيييه الطاليييب اسيييتنتاجاته اخلاصييية حيييول القواعيييد النحويييية  خامسيييا،
 .الواردة يف احلوار. واملعلمني تسهل حماذاة حال وجود أي أخطاء واالستدالل

مبسيييييتوى أداء الطيييييالب أنكيييييطة التعبيييييري. ويعلييييين الغييييير  منيييييه كجيييييزء مييييين  سادسيييييا،
 .التدريبات اإلتصالية فأكثر حرية و ليس حمددة

املعلميون تقييميا للطيالب مين قبيل أخيذ عينيات مين األنكيطة اإلتصيالية  أجيرى أخريا،
 23املؤدية عند الطلبة.

                                                           
ص. ، “Dell Hymes”تعلييم مهيارة الكيالم ليدى األطفيال ابمليدخل اإلتصيايل عنيد دييل هييمس كنتيا نينجروم، اري  23

51 



 

49 

 الفصل الثالث

 منهجية البحث

 مدخل البحث ومنهجه .يب

إن امليييدخل املسيييتخدم هليييذا البحيييث هيييو امليييدخل الكيفيييي. فاسيييتخدم الباحيييث 
املييدخل الكيفييي ألن البييياانت اليييت إتيياا إليهييا الباحييث تكييون علييى صييورة املعلومييات 

نيوث البحيث اليذي يقيوم بيه الباحيث يف هيذه الرسيالة هيي البحيث البيانية والتفصييلية. و 
امليييداين الوصييفي. يف هيييذا البحييث أراد الباحيييث أن يصييور "تعليييم مهيييارة الكييالم عليييى 

يييية االسيييالمي العييياملي مييياالنج واألنكيييطة اللغويييية ضيييوء امليييدخل االتصيييايل يف معهيييد تزك
 يف هذا املعهد )دراسة حتليلية(" لرتقية مهارة الكالماملوجودة 

 مصادر البياانت ويبنواعها . 

 وأما مصادر البياانت هلذا البحث فهي إتوي على:

 الرئيسية مصادر البياانت .9

الباحيييث البيييياانت ل منهيييا وتعيييين مبصيييادر البيييياانت الرئيسيييية هيييي املصيييادر يتنييياو 
 .960طةاملضبو 

ويف إطييار هييذا البحييث العلمييي حتتييوي تلييك املصييادر علييى الكتييب واملقيياالت املتعلقيية 
ابلبحيييث، واملييييدان احملصيييولة منيييه البيييياانت عليييى الطريقييية املباشيييرة وغيييري املباشيييرة وهيييي 

 املدر،و والتالميذ واملوافون، وكذا الواثئق املرتبطة بكؤون ذلك املعهد.

                                                           
127Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1992) 

Cet. II, h. 42-52 
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 مصادر البياانت الثانوية .6

وتعين مبصادر البياانت الثانوية يف هذا البحث العلمي كل املصيادر ازدادت هبيا 
البييياانت الرئيسييية يف الضييبط واتفعييت هبييا مسييتوى صييحة البحييث العلمييي. ويف إطييار 

تليييك املصيييادر الثانويييية عليييى البيييياانت الييييت ال تيييرتبط هيييذا البحيييث العلميييي فتحتيييوي 
بكييؤون املعهييد علييى وجييه االطييالق وإمنييا كييل املصييادر العلمييية املرتبطيية بعملييية تعليييم 

 .25التعليمية اإلندونيسية ابإلمجال اللغة العربية ابملؤسسات

 طريقة مجع البياانت .ج

رق أساسيية هنا   الث طووفقا لنوث البحث وصفته يف هذا البحث العلمي، ف
بييان كيل منهيا  والتو ييق، ف، واملقابلية، ا البحث، وهيي: املالح يةت يف هذبياانجلمع ال
 يلي:كما 

 ملالح ةا .9

وهيييي أداة جلميييع البيييياانت، وتسيييتخدم عليييى نقييياط واسيييعة لقيييياو السيييلو  
األفراد، أو وقيوث شيي  الييت نكين مالح تهيا يف كيل مين الوضيع الفعليي والوضيع 

 22املصطنعي.

يسيييتخدم الباحيييث املالح ييية جلميييع البيييياانت عييين املعلوميييات اليييىت تتعليييق 
 من انحية  تعليم مهارة الكالم  املدخل اإلتصايل عند ديل هيمسبعملية تطبيق 

للحصيول عليى البيياانت الييت تتعليق أبنكيطة ،و إسرتاتيجية التعليموالتعلم وإجراءاتيه
مييادة مهييارة الكييالم، وتفاعييل بييني الطلبيية   عملييية تعليييم اللغيية العربييية خاصيية يف 

وهيييذه الطريقييية أيضيييا تسيييتخدم .املدرسيييني والطلبييية، وتفاعيييل بيييني الطليييب أنفسيييهم
للحصيييول عليييى البيييياانت املتعلقييية ابألنكيييطة اللغويييية املوجودةلرتقيييية مهيييارة الكيييالم 

ويسيييتخدم الباحيييث طريقييية املالح ييية  .مييياالنج –تزكيييية اإلسيييالمي العييياملي  مبعهيييد
                                                           

25Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, h. 42-52 
22Nana Sujana dan Ibrahim, Penelitian dan Pendidikan, (Bandung: Sinar Baru, 1929), h. 

119 
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ع البحث.  وتقام هذه املالح ة من خالل عملية اليتعلم والتعلييم ابملكاركة   موق
 مباشرة.

 املقابلة .6

يكمييل مبوجبهييا مجييع املعلومييات اليييت  كيين الباحييث ميين اجابيية تسيياؤالت 
البحييث أو اختبييار فروضييه، وتعتمييد علييى مقابليية البحييث طريقيية جلمييع املعلومييات 

د مين األسيئلة مين ملبحوث وجه بوجه بغر  طيرح عيدمقالة االيت نكن الباحث 
قبييييل الباحييييث واإلجابيييية عليهييييا ميييين قبييييل املبحييييوث أو يقييييال أهنييييا طريقيييية طلييييب 

 .20البياانت بطريقة احلوار والتسائل بني الباحث والفاعل أو اخلبري

فاملقابلة املناسبة لككف البياانت   هذا البحث هي املقابلة املقيدة،  
 وتتكون املقابلة على:

 املدير  .أ
 مدير املعهد جلمع البياانت املتعلقة أبحوال معهديقابل الباحث 

، كأحوال تعليم اللغة العربية والثقافة واألنكطة تزكية اإلسالمي العاملي ماالنج
على  اللغوية ويتعلق بتطبيق تعليم اللغة العربية خاصة يف مادة مهارة الكالم

لتعلم انحية إسرتاتيجية التعليم وامن  ديل هيمسلأساو املدخل االتصايل 
وإجراءاته وأنكطة الطلبةيف عملية التعليم والتعلم واألنكطة اللغوية املوجودة 

 .تزكية اإلسالمي العاملي ماالنجمبعهد لرتقية مهارة الكالم 

 ذاألسات .ب
ذ هلذا املعهد جلمع البياانت املتعلقة بعملية يقابل الباحث األسات

غة العربيةخاصة يف   تعليم الل ديل هيمسعند  املدخل الاتصايلتطبيق 
 مادة مهارة الكالم. كاألهداف وطرق التدريس ووسائله.

                                                           
27Suharsimi Arikunto, prosedur PenelitianSuatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 

cipta) h. 231 
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 الطلبة .ا
ت املتعلقة ابملواد املدروسة   جتري املقابلة مع الطلبة جلمع البياان

اللغة العربية وتطبيق اسرتاجتية أو طرق تدريس املدرو يف إلقاء املواد يف تعليم 
 .داخل الفصل مهارة الكالم

 الواثئقحتليل مضمون  .3

هيييذه الطريقييية هيييي طريقييية البحيييث لطليييب احلقيييائق والبيييياانت مييين الواثئيييق 
 والكتب واتالت والرسائل واملذكرات وغريها من املواد املكتوبة.

ذه الطريقيية سيكتكييف الباحييث احلقييائق أو البييياانت عيين تعليييم اللغيية العربييية هييف
عنيد  االتصيايل امليدخلجودة تطبيق ملعرفة أيضا وسوف حخذها الباحث اجليدة.

تزكيية اإلسيالمي العياملي   تعليم مهارة الكالم لدى الطالب مبعهيد  ديل هيمس
 .ماالنج -

 حتليل البياانتيبساليب  .ه

بعييد طلييب املعلومييات وعملييية مجييع البييياانت وتصييبح املعلومييات متييوافرة لييدى 
تنفييذ الباحث من دفرت جدول املالح ة واملقابلة وعبارة عن واثئق، يبيدأ الباحيث   

حتليييل البييياانت وتفسييريها. وحتليييل البييياانت املوجييودة   هييذا البحييث يتوقييع   وقييت 
هيذا التحلييل عميل مكيكل إتياا إىل التأميل اليدقيق  .واحد ميع عمليية مجيع البيياانت

 والصرب الطويل ألن طرق مجع البياانت العديدة تسبب إىل تنوث البياانت املتوفرة.

سييتخدم امليييدخل فا .ابملييدخل الكيفييييلبحيييث اسييتخدم الباحييث حتلييييل هييذا ا
الكيفيي إلكتكياف البيياانت مين املعلومييات ابملالح يات امليدانيية واملقيابالت والصييور 

 والواثئق.
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وأما حتلييل البيياانت الكيفيية اليذي اسيتخدمها الباحيث   هيذا البحيث عليى 
 : 22طراز ميلي وهوابرمان، كما يلي

 

 

 

 

  

 

 : ما يلييطوات  يالباحث فه هاعملية حتليل البياانت الذي أقام أما

 (Reduksi Data)تنقيل البياانت .9
تنقيل البياانت هي عملية التخيري وتركيز األفكار ابألهم، واالستخالص وتنتمي 

البياانت هبذه الطريقة حىت نكن التحقيق تنقيل البياانت التحليل احملدد ويضمن 
 النتيجة األخرية.

 (Display Data)عر  البياانت  .6
يعين مجع البياانت أو املعلومات املن مة اليت نكن استنتاجه وأخذ اليأعمال أو 
اإلجراءات، ل تصنيفها ابلنل اإلقتصاص، ونكن بككل املوصفات أو الرسوم 

لباحث على استيعاب البياانت و  يغرق على . كي يقدر ا21البيانية والكبكات
 البياانت الكثرية، وألجل تسهيل الباحث يف فهمها يتوقع و طط الكسب التايل.

 استنتاا البياانت  .3
                                                           

22 Sugiono, Memahami PenelitianKualitatif, (Jakarta: RinekaCipta, 1993), hlm. 22. 
29Nasution, S,Metode PenelitianNaturalistik-Kualitatif,(Bandung: Tarsito, 1922), hlm. 
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اخلطوات الثالثة يف حتليل البياانت وهي استنتاا البياانت وحتقيقها فاستنتاا فا
األدلة املؤكدة يف مجع األول متصف بنتيجة مبدئي،، وسوف يتغري عندما ال توجد 

البياانت التايل، ولكن إذا كان عر  استنتاا األول مؤي،د ابألدلة املؤكدة والثبوت 
 عندما يرجع الباحث يف امليدان، فعرضه من استنتاا املو وق.

 تصحيح البياانت .و
عند اجيراء البحيث تصيحيح البيياانت احملصيولة لثقية وصيحتها. ولفحيل يلزم 

الباحيييث  ال ييية أسييياليب وهيييي: طوييييل الوقيييت للمكييياركة صيييحة البيييياانت، يسيييتخدم 
 فبيان كل منها ما يلي: 07واملثابرة على املالح ة والتثليث.

 طويل الوقت للمكاركة. .9
حضيييور الباحيييث يف مييييدان البحيييث نليييك دورا مهميييا يف عمليييية مجيييع البيييياانت. 
فالوقت القصري ال يكفيي جلميع البيياانت، وذليك يتطليب بيزايدة وقيت الباحيث، 

 يعين أن الباحث يعود إىل امليدان جلمع وفحل البياانت.
 املثابرة على املالح ة. .6

تقييام املثييابرة علييى املالح يية الكتكيياف اخلصييائل والعناصيير عيين احلاليية املناسييبة 
مبكييييكالت البحييييث وتركيييييز األفكييييار يف تلييييك املكييييكالت حييييىت يقييييوم الباحييييث 

 ابلبحث العميق.
 التثليث. .3

دم لتفتيييش صييحة البييياانت املسييتفادة شيييئا آخيير. التثليييث هييو األسييلوب املسييتخ
( 9ويسيييتخدم الباحييييث يف حبثييييه نييييوعني ميييين التثليييييث، ومهييييا املصييييادر والطريقيييية. 

( التثلييييييث 6التثلييييييث ابملصيييييادر، وهيييييو املقارنييييية بيييييني بيييييياانت املقابلييييية والواثئيييييق. 
ابلطريقيية، وهييو تفتيييش  قيية البييياانت احملصييولة ميين رئيييس املعهييد ومدرسييي اللغيية 

 بية وكذا الطلبة يف املقابلة.العر 

                                                           
71Lexi J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2117), hlm. 327-331. 
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 الفصل الرابع

 عرض البياانت وحتليلها ومناقشتها

 املبحث ابول : حملة عن معهد تزكية اإلسالم العاملي
 اتريخ معهد تزكية اإلسالم العاملي .يب

املؤسسيات الرتبويية اإلسيالمية الييت معهد تزكية اإلسالمي العاملي هيو أحيد مين 
تقييع يف مدينيية ميياالنج جيياوى الكييرقية. أتسسييت هييذه املؤسسيية ميين أسييتاذ حممييد علييي 
وحييييودي املاجسيييتري و أسيييتاذ نيييور عابيييدين املاجسيييتري. اهيييرت الفكيييرة أو املفييياهيم يف 

م. و أمييا أتسيييس و تكييغيل   6770 – 6772أتسيييس املؤسسيية الرتبوييية حييول سيينة 
، حيث أن يف ذلك التاريخ معروف 6794سبتمبري  66ليمية يف التاريخ املؤسسة التع

 بيوم أتسيس معهد "تزكية" أو يوم ميالد معهد تزكية اإلسالمي العاملي.

الفكرة تنكأ من خيربات حمميد عليي وحييودي عنيدما تيري اليزايرة إىل امليدارو 
لتعجيييب اليييذي غيييري اإلسيييالم املكيييهورة يف إندونيسييييا و خيييارا اليييبالد. اهيييور شيييعور ا

إضر يف ذهنه، و كل الكييء فيهيا من مية. نك،يطت اليزايرة إلييه كأمية املسيلمني لصينع 
البيييديل عييين املؤسسييية التعليميييية اإلسيييالمية البيييارزة و املنافسيييني ألن اإلسيييالم يعليييوا وال 

 09يعلى عليه.

م.،  6772عند علي وحيودي، عملية حتقيق الفكرة ليست سهلة. يف السنة 
املدرسة النخبة يف رعاية الصغرية". بيل أهنيا حتتياا إىل شيبكة األميوال وجدت الفكرة " 

. و يف تليك السينة لقييت 6771اجليدة لتحقيقها. ما زالت الرغبيات اخلفيية يف السينة 
األغنياء السخية و الرافيقية للتفكيري و هيو نيور عابيدين املاجسيتري وهيو موافيق بتأسييس 

على طلب املكان له، و من قبل أنيه مسيم ، البداية 67799هذا املعهد. و يف السنة 

                                                           
71Muhammad Ali Wahyudi, “Tazkia: Pesantren Elit Peduli Wong Alit”, Tazkia Magazine 

(Malang: Tazkia IIBS, Juni 2115), hlm.12 
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املدرسة " أفيسينا" اإلسالمية. هنا  سيبع عكيرة نقطية يف مياالنج اليذي يكيون تفكيريا 
هلييم يف التأسيييس. واألخييري يؤسييس هييذ املعهييد يف هييذه البيئيية. و املفيياهيم عيين "تزكييية" 
، تنكييي  مييين امليييدارو النخبييية يف إندونيسييييا و خيييارا اليييبالد. و لييييس فقيييط عييين ذليييك

سيينة األخييرية ألن قييد كييان  97املفيياهيم عيين املعهييد بنفسييه قييد فهمييت و عملييت حييني 
 06رئيس املدرسة يف إحدى املدارو اإلسالمية املفضلة.

و أما الكي  اليذي يسيبب عليى أتسييس "تزكيية" هيو إراداة املؤسيس لليدعوة و 
 يكيييييار  يف حتسيييييني جيييييودة التعلييييييم يف إندونيسييييييا مباشيييييرة. و معيييييروف أن التعلييييييم يف
إندونيسيييا يكيياد أن يقييع يف الن ييام األخييري يف هييذه العييا . و بوجييود التعليييم اإلسييالمي 

 03اجليد، يرجى به أن يساهم لتقدم التعليم يف هذه البلدة.

احملاوليييية علييييي مسييييامهة و تقييييدم التعليييييم يف هييييذه البلييييدة ابلطبييييع وجييييود الرجيييياء  
علييى الطلبيية يف تزكييية، و  كأسيياو حتقيقهييا. الرجيياءان موجييودان يف قلبييه، األول الرجيياء

الثيييياين الرجيييياء علييييى املعلمييييني و املييييربيني يف تزكييييية. و املييييراد ابلرجيييياء األول هييييو الطلبيييية 
 Morally))مالئميييية بصييييورة شخصييييية لييييدى الطلبيييية يف تزكييييية علييييى و هييييي إسييييالمي 

Excellent،  زعييييم(an Inspiring leader) و التفكيييري األوسيييع ،((Internationally 

Mindedالرجاء الثاين هو استثمارات رئيسية يف مؤسسة التعلييم هيي املعلميون و  . وأما
املربيون اتودون. فلذلك أريد أن أرسل املعلمون لتوسيع التفكري و اخليربات إىل خيارا 
البالد ألن يتعلموا كثريا و إس،نوا النقصان املوجود يف تزكية. وسوى ذلك، حتاول هذه 

 04ملوافني.املؤسسة لرفاهية املعلمني و ا

 

                                                           
72Muhammad ali Wahyudi, “Tazkia: Pesantren Elit Peduli Wong Alit”, Tazkia Magazine, 
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 الرؤية و البعثة وابهداف مبعهد تزكية اإلسالمي العاملي . 
أن معهييد تزكييية اإلسييالمي العيياملي ميياالنج لييه الرؤييية و البعثيية كأسيياو تنمييية 

 05التعليم فيه. و مها كما يلي:

 Being)الرؤية فيه هي حتقيق املؤسسة التعليمية أبساو املعهد البارز والعاملي 

a leading and world-class Islamic boarding school.)  والرؤيية ال نكين أن تيري
 اتما بدون البعثة فيها. والبعثة شي  يداعم غلى حتقيق الرؤية فيه.

البعثة فيه هي تقدمي البيئة اإلسالمية، الكخصية، املعنوية، التحدية، البهيجة 
حييييىت اهيييير منييييه  (balanced)املتييييوازن  (holistic)وكلهييييم يرتكييييزون إىل التعليييييم الكلييييي 

القييييادة و( morally excellent)العلميياء املسييلمني واملسييلمات ابلكخصييية اإلسيييالمية 
 .(internationally minded)التفكييري الواسييع و(being an inspiring leader)اجليييدة

 وذلك يكون أهدافا هلذا املعهد.

 يبحوال املعلمني و الطلبة يف معهد تزكية اإلسالمي العاملي .ج
 املؤهالت للمعلمني مبعهد تزكية اإلسالمي العامليمعايري  .0

يف معهييييد تزكييييية اإلسييييالمي  ني واملدرسيييياتالكييييروط العاميييية لييييدى املدرسيييي
مربييييية خقيقيييييا، معلمييييا مبتكييييرا، مستكيييييارا  /العيييياملي هييييي نكيييين أن يكييييون مربيييييا

 نيعاطفيا، و مصدر اإلهلام و املراجع لدى الطلبة. يف معهد تزكيية، البيد للمعلمي
 مثل املربيني واملربيات يصائل كما يلي: وامأن يعل، 

 02لديه اإلخالص و الدوافع )الغرية( الرتبوية العالية، ابملؤشرات كما يلي: (أ
 العمل مخالص هلل تعاىل .9
 العمل مخالص لعبادة هللا .6

                                                           
مكتيب يف  6792ميايو  93كيرئيس معهيد تزكيية االسيالمي العياملي، ييوم األحيد اترييخ املقابلة مع األستاذ حممد رجيب   05
 االدارة بتزكية 

 يف مكتب االدارة بتزكية 6792مايو  93، يوم األحد اتريخ املقابلة مع األستاذ حممد رجب02
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 العمل مخالص ألداء أمر هللا )الدعوة( .3
 العمل حبماسة .4
 العمل مبسؤولية و تفان .5
 العمل جبيد .2
 العمل اإلسالمي اجليد، ابملؤشرات كما يلي:لديه الفهم و  (ب

 اإلنان و عمل أركانه (9
 اإلنان ابهلل تعاىل .أ

 اإلنان ابملالئكة .ب
 اإلنان بكتب هللا .ا
 اإلنان برسول هللا .د
 اإلنان حبقيقة يوم القيامة و احلساب .ه
 اإلنان حبقيقة القضاء و القدر .و
 الفهم و عمل أركان اإلسالم (6

 الكهادتنياملسلم بقول واعتقاد  .أ
 الفهم عن صلوات اخلمس و أداءها مناسبة بكروطها و أركاهنا .ب
الفهم عن الزكاة )الفطر و املال و العمل(و أداءهيا مناسيبة بكيروطها  .ا

 و أركاهنا 
 الفهم عن صوم رمضان و أداءة مناسب بكروطه و أركانه .د
 الفهم عن احلج إىل بيت هللا و أداءه مناسب بكروطه و أركانه .ه

 ء عمل السنةالفهم و أدا (3
الفهم و أداء صلوات السنة كما يف شروطها و أركاهنا، وحتمل فيهيا:  .أ

صييييالة الرواتييييب، صييييالة التهجييييد، صييييالة احلاجيييية، صييييالة التسييييبيح، 
صيييالة الضيييحى، صيييالة اإلسيييتخارة، صيييالة الكسيييوف و اخلسيييوف، 
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صيييييالة العييييييد، صيييييالة السييييينة األخيييييرى الييييييت تسيييييتجب يف القيييييرآن و 
 احلديث.

السييييينة بكيييييروطه و أركانيييييه الصيييييحيح، و منهيييييا: الفهيييييم و أداء صيييييوم  .ب
الصوم يوم اإل نني و اخلميس، الصوم نييب داود علييه السيالم، الصيوم 
يييوم العرفيية، الصيييوم يييوم العاشييراء، و الصيييوم يف يييوم الكييوال، الصيييوم 

 الرجب. /يف شهر احملرم
القييراءة و الفهييم و حفييظ القييرآن و السييور املختييارة ) علييى األقييل ميين  .ا

رة يس، سورة الواقعة، سورة الكهف، سورة السجدة، ، سو ۰۳اجلزء 
 سورة امللك، سورة املزمل، و سورة النباء(.

 القراءة و الفهم عن احلديث األربعني النبوية. .د
 قراءة الذكر بعد صالة الفر . .ه

 لديه الصفة و الكخصية اإلسالمية، ابملؤشرات كما يلى : (ا
 مداومة الوضوء .9
 مداومة التسليم .6
 مداومة حسن ال ن .3
 الرتحم و التعفف و اإلحرتام بني الناو .4
 التأييد على احلق و الصدق .5
 لديه الفكرة العلمية الدقيقة و الواسعة )الفطانة( .2
 لديه الكعور املسؤولية العالية )األمانة( .0
 لديه روح الزعيم و احلماسة يف الدعوة بطريقة جيدة )التبليىل( .2
 يعر  و يريتدي  يااب أنيقة و ن يفة .1

ادة اجليد و اسرتاتيجيات التعليم املبتكرة و املعنوية، ابملؤشرات لديه إتقان امل (د
 كما يلي:
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الفهم عن مفهوم املادة جيدة مالئمة ابلتخصصات العاملية و مرحلة  .9
جزءا للتحفيظ، للمدرسة املتواسطة املنهج  ۱5التعليم )أقل احلفظ 

 كاملنهج الدراسي العاملي(.  Cambridgeالدراسي الوطين و املنهج الثاين 
 القدرة عن ارتباط و تطبيق مفهوم املادة يف احلياة احلقيقة. .6
الفهم عن املدخل و اسرتاتيجيات التعليم املبتكرة و املعنوية مناسبة  .3

 بكل التخصصات العلمية.
القدرة على تطبيق املدخل و اسرتاتيجيات التعليم املبتكرة و املعنوية يف  .4

 التعلم.عملية التعليم و 
 لديه الكفاءة إلندماا املادة التعليمية ابلقيم اإلسالمية، ابملؤشرات كما يلي: (ه

القدرة على فهم اإلرتباط بني مفهوم املادة التعليمية مبفهوم شريعة  .9
 اإلسالم إما كانت يف القرآن و احلديث و إجتهاد العلماء.

الم يف عملية القدرة على إندماا املادة التعليمية ابملفهوم و قيمة اإلس .6
 التعليم و التعلم.

القدرة على تعزيز إنان الطلبة ابندماا مفهوم املادة و قيم شريعة  .3
 اإلسالم يف عملية التعليم و التعلم.

القدرة على تككيل األخالق الكرنة لدى الطلبة مندماا مفهوم املادة  .4
 و قيم شريعة اإلسالم يف عملية التعليم و التعلم.

ملفاهيم التعليمية، سيكولوجية التعليم، تنمية الطلبة اجليدة، لديه الفهم عن ا (و
 ابملؤشرات كما يلي:

 الفهو عن مفهوم التأديب و التعليم و الرتبية يف اإلسالم. .9
 الفهم عن مفهوم النفس عن دور تنمية الطلبة و مككالهتا. .6
 الفهم عن مفهوم األذكياء و األسلوب التعليم لدى الطلبة. .3
 التعليم كما يف مفاهيم التعليم اإلسالمي. القدرة على تطبيق .4
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 القدرة على تطبيق التعليم كما يف مرحلة منو الطلبة. .5
 القدرة على حال مككالت التعليم لدى الطلبة. .2
القدرة على تطبيق التعليم وفقا ملستوى الذكاء و أسلوب التعليم لدى  .0

 الطلبة.
اإلندونيسية و اللغة العربية ) لديه كفاءة اإلتصال املؤدبة و الفعالية يف اللغة  (ز

 الدينية و التحفيظ( و اللغة اإلجنيليزية )األكادنيك(، ابملؤشرات كما يلي:
 إتقان ألف مفردات اإلجنيليزية املختارة لدى املعلم األكادنيك. .9
 إتقان ألف مفردات العربية املختارة لدى املعلم الدينية و التحفيظ. .6
 املختارة لدى املعلم األكادنيك. إتقان تركيب اللغة اإلجنيليزية .3
إتقان تركيب اللغة العربية )النحو و الصرف( املختارة لدى املعلم  .4

 الدينية و التحفيظ.
لديه شهادة اختبار اللغة اإلجنيليزية لغري الناطقني هبا مبعيار النتيجة  .5

 لدى املعلم األكادنيك. 457على األقل 
لعربية لدى املعلم الدينية و لديه شهادة اإلختبار عن كفاءة اللغة ا .2

 التحفيظ.
القدرة على إستخدام اللغة اإلندونيسية يف عملية التعليم و التعلم و  .0

اإلتصال اإلجتماعي حول املدرسة إما كتابيا أو شفواي فعاال و 
 صحيحا.

القدرة على إستخدام اللغة العربية عند معلم الدينية و التحفيظ و اللغة  .2
م األكادني يف عملية التعليم و التعلم و إلتصال اإلجنيليزية عند املعل

 اإلجتماعي حول املدرسة إما كتابيا أو شفواي فعاال و صحيحا.
 لديه الكفاءة يف إستخدام تكنوليجيا املعلومات فعالية، ابملؤشرات كما يلي: (ح

 .2أو  0القدرة على إعمال احلاسوب بن ام التكغيل ويندوز  .9
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على أساو ويندوز جيدة و فعالة، و  القدرة على إستخدام الربانمج .6
حتمل على: مايكروسوفت وورد، مايكروسوفت إكسل، مايكروسوفت 
بوور بووين، الكتابة، إدارة امللفات، وسائل اإلعالم و الرسومات، 

 العر  و الطباعة و مسح الواثئق.
القدرة على إستخدام برامج الكبكة الدولية جيدة و فعالية، و منها :  .3

، إرسال و إستقبال الربيد اإللكرتوين، صنع املوقع حبث الواثئق
 الكخصي.

القدرة على إستخدام التكنولوجيا الحتياجات الواائف اإلدارية لدى  .4
املعلم، منها إعداد خطة الدراسة، حتضري الدراسة، أوراق العمل، 

 التقومي، أسئلة اإلختبار و التقرير.
ليم و التعلم، منها: القدرة على إندماا التكنولوجيا يف عملية التع .5

التقدمي، الفيديو، السمعي، القصد املصورة، واائف الطلبة التعاونية 
(google docs).بلوق ورسم خرائط العقل 

القدرة على تكغيل ن ام املعلومات األكادنية و اإلدارية يف تعليم  .2
 الطلبة.

الفهم عن املدونة األخالقية و قواعد استخدام التكنولوجيا عامة يف  .0
هد تزكية، منها: القانون عن املعلومات و التكنولوجيا، حقوق مع

 .(cyber bullying)النكر، اإلنتحال، و اجلرنة على اإلنرتنت 
أن املعلميييني واملعلميييات للميييواد اللغويييية يف معهيييد تزكيييية اإلسيييالمي العييياملي 
ميياالنج لييديهم كفائيية لغوييية وهييم متبحييرون يف العلييوم اللغوييية حيييت اليركييزون تعليييم 
اللغيية يف مسيييتوى واحييد وميييادة واحيييدة بييل يقيييدرون عليييى تعليييم مجييييع املسيييتوايت 
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ليم املعل،يم يف ميادة واحيدة فحسيب التعليمية واملواد املختلفة. ففي هيذا املعهيد اليع
 00بل يعل،م مجيع املواد اللغوية من املهارات األربع و مكواهنا وعناصرها.

 املعلمون و الطلبة مبعهد تزكية اإلسالمي العاملي .8
عدد املعلمينوالطلبة يف معهد تزكية اإلسالمي للعاملي العام الدراسي  (يب

 م 8102/8102
 02العاملي  كما يلي: مبعهد تزكية اإلسالمي عدد املعلمني

 4،9اجلدول: 

 الطلبة املعلم الكرح

 920 67 الرجل

 367 60 النساء

 420 40 العدد

 
املعلمييون مبعهييد تزكييية اإلسييالمي العييامليمتخرجون يف اجلامعيية املختلفيية، 

إندونيسييييا. و  داخيييلأو اجلامعييية إندونيسييييا إميييا كانيييت اجلامعييية خيييارا بيييالد 
 اجلامعة املختلفة فيما يلي:

 جامعة األحقاف، نن .9
 جامعة األزهار، مصر .6
 مؤسسة جامعة أجنلس، فلبني .3

                                                           
 ميايو95اترييخ  ا يالاثءيوم  خري الناصحني كرئيس قسم اللغة مبعهد تزكية االسالمي العاملي ماالنج،املقابلة مع األستاذ  00

 يف املعهد تزكية 6792
72Kemdikbud, “Data Pokok Rekapitulasi Data PTK dan PD”, dalam http://dapo, 

dikdasmen, kemdikbud.go.id/sekolah/C1912BF1E57F2A2157AB#. Diakses pada tanggal 14 mei 

2112, pukul 22:21 WIB. 

http://dapo/
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 جامعة فليندرو، أسرتاليا .4
 جامعة مارتني لوتر، أملانيا .5
 معهد التكنولوجيا ابندونج .2
 جامعة مسفوران جاكرات .0
 جامعة إسالمية ماالنج .2
 جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج .1

 ماالنج يةجامعة حممد .97
 عة حكومية ماالنججام .99
 .جامعة أنتساري بنجرماسن .96

و املعلمييييون مبعهييييد تزكييييية يطلبييييون العلييييوم الدينييييية يف املعاهييييد املتنوعيييية، 
 منها:
 معهد اإلصالح اإلسالمي بوندوواصا .9
 معهد دار السالم كونتور .6
 معهد املؤمن اإلسالمي سولو .3
 معهد نور اهلدى اإلسالمي ماالنج .4
 جومبانج –براو  معهد حبر العلوم اإلسالمي اتمبا  .5
 معهد املنورية ماالنج .2
 معهد دار اللغة و الدعوة ابجنيل .0
 معهد األمني العصري سومنف .2
 معهد اإلرشاد اإلسالمي ساالتيغا .1
 م 8102/8102الطلبة مبعهد تزكية اإلسالمي العاملي للعام الدراسي  ( 
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ية التعليم الفصولمعهد تزكية اإلسالمي العاملي ماالنج له عدد 
 01،ابلتفصيل كما يلي:صالعكرة ف وهيسبع

 4،6اجلدول :

عدد  97 فصل 1 فصل 2 فصل 0 فصل الكرح
مجيع 
الطل
 بة

 عدد نساء رجل عدد نساء رجال عدد نساء رجال عدد نساء رجال

 420 963 05 42 962 12 37 990 05 46 969 04 40 عدد

الدراسييية و إسييتنادا إىل اجلييدول أعيياله، معييروف أن هنييا  عييدد ميين الفصييول 
 مييين نيفصيييل الفصيييل السيييابعوهو يكيييمل عليييى. و التفاصييييل منهيييا: فصيييال 90ة قيييدر 

 مين الرجيال و نيفصيل ، الفصل الثامنوهو يكيمل عليىفصول من النساء ۰الرجال و 
 4فصييل واحيد ميين الرجييال و  الفصييل التاسيعوهو يكييمل عليىفصيول ميين النسياء،  3

 3، و فصيل واحييد مين الرجييال الفصييل العاشير وهييو يكيمل علييىفصيول ميين النسياء، 
 فصول النساء.

 

 

 

  
                                                           

79 Kemdikbud, “Data Pokok Rekapitulasi Data Rombel”, dalam http://dapo, dikdasmen, 

kemdikbud.go.id/sekolah/C1912BF1E57F2A2157AB#. Diakses pada tanggal 14 Mei 2112, pukul 

22:21 WIB. 

http://dapo/
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 م. 8102/8102هيكل تنظيم معهد تزكية اإلسالمي العاملي للعام الدراسي  .د
هيكييييييل التن ييييييييم مبعهييييييد تزكيييييييية يف وحييييييدة التعلييييييييم الييييييديين للعيييييييا  الدراسيييييييي 

م. يتكون من رئيس املعهد، قسم املالية، قسيم القيرآن، قسيم املينهج  6790/6792
اليييديين، قسيييم تنميييية اللغييية العربيييية، قسيييم املسيييكن، قسيييم اخلدمييية الصيييحة. الدراسيييي 

ولكيييل قسيييم فييييه أعضييياء ملسييياعدهتم يف عمليييية تنفييييذ العميييل. ونكييين تفصييييله فيميييا 
 27يلي:

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                                           
 م(. 8۱۳۱مايو91زكية اإلسالمي العاملي ماالنج، واثئق عن هيكل التن يم لوحدة التعليم الدينس )معهد ت27

 رئيس املعهد:
حممد رجب 
 املاجستري
 

 
 دعوة:القسم مركز 

قسم مركز القرآن:   لطف إقبال الدين
 عبد العزيز

:  مركز التطوير العريب
 خري الناصحني

: تيتني طيبالمركز 
 ويداينيت
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(: هيكل التنظيم لوحدة التعليم الديين مبعهد تزكية اإلسالمي العاملي 1،0الرسم البياين )
 م 8102/8102للعام الدراسي 

 املبحث الثاين : عرض البياانت وحتليلها
تزكيدددة ء املددددخل اإلتصدددايل يف معهدددد إسدددرتاتيجية تعلددديم مهدددارة الكدددالم علدددى ضدددو  .ج

 اإلسالمي العاملي ماالنج
طلبة اجلداد يف معهد تزكية اإلسالمي العياملي هليم مالح ية خاصية مين املعلميني 
واملعلميييات يف بنييياء كفيييائتهم اللغويييية حيييىت جعليييوا بران يييا إعيييداداي وهيييو طريقييية التعلييييم 
املنهجييي، وهييذه الطريقيية مسييتخدمة يف تعليييم قواعييد اللغيية. تسييري الييربانمج اإلعييدادي  

 29اجلداد يف  ال ة أشهر من أوائلهم دخول هذا املعهد.لطلبة 

                                                           
 يف مكتب اإلدارة بتزكية 2679 مايو95اتريخ  الثالاثء، يوم خري الناصحنيملقابلة مع األستاذ ا 29

رئيس اجلامعة الثاين: عبد 
 املغيث

 رئيس اجلامعة األول:
 اننج ستيوبودي

قسم التعليم و املنهجي: 
 فتح املعني

قسم التعليم و املنهجي: 
 وحي إيكا

 املنسق للمسكن :
 صاحلأمحد 

 املنسق للمسكن :
 كر،مة
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كما عرفنا أن لتحقيق أغرا  التعليم إتاا املعليم إىل االسيرتاتيجية اجلييدة. ويف 
اسييتخدام االسييرتاتيجية اجليييدة ينبغييي علييى املعلييم أن يهييتم عيين مكوانتهييا الالزميية اليييت 

 ة.ستجعل هبا عملية التعليم جيدة وحتصل على أغراضه املرجو 
فنعيييرف أيضيييا أن اسيييرتاتيجية تعلييييم مهيييارة الكيييالم ال لليييو مييين مكوانهتيييا وهيييي 
املعلييم والطلبيية وأغييرا  التعليييم ومييادة التعليييم وعملييية التعليييم أي طرقييه ووسييائل التعليييم 

حمليية معهييد تزكييية اإلسييالمي العيياملي وتقونييه. وقييد سييبق عيير  البييياانت احملصييولة عيين 
أحوال املعلميني والطلبية وأغيرا  عن  ها عر  البياانتيف املبحث األول، وتلي ماالنج

تعليم مهارة الكالم يف هذا املعهد وعمليية  وموادالتعليم يف معهد تزكية اإلسالمي العاملي
تعليييم مهييارة الكييالم فيييه أي طييرق تعليمهييا ووسييائل تعليمهييا وتقونهييا لتحقيييق أغييرا  

 كما يلي:  املكوانتهذه تعليمها يف هذا املعهد. فعر  البياانت عن 
 يف معهد تزكية اإلسالمي العاملي ماالنجمهارة الكالم منهج تعليم  .0

يسييتخدم هييذا املعهييد تزكييية اإلسييالمي العيياملي ميياالنج ابملنيياهج املسييتقلة، 
ابملعييييي  أن هيييييذا املييييينهج ال ييييييرتبط ابملييييينهج احلكيييييومي أو غيييييريه، ييييييالف املعاهيييييد 

هج األخييرى وتييرتبط ابمليينهج احلكييومي. املوجييودة يف بعيي  املييدن اليييت تتقلييد ابملنييا
ويسيييري عمليييية وطريقييية التعلييييم املسيييتخدمة يف هيييذا املعهيييد هيييي طريقييية املنهجيييي. 

الرتبييية والتعليييم يف تزكييية علييى املبييدأين األساسيييني مهييا الكييمول والتييوازن. الكييمول 
مبعيييي  أن يكييييون الطلبيييية يف اجلييييو التعليمييييي الكييييامل والتييييوازن وتكييييوين الكخصييييية 

 .26)التأديب( وتزكية النفس )التزكية( بعملية العبادة اليومية املؤدبة

 ماالنج معهد تزكية اإلسالمي العاملي يفالكالم  مهارةيبهداف منهج تعليم  .8

التيوازن أن املعهيد تزكيية ميع تطبييق املنياهج املتعيددة إال أنيه  أويقصد ابملبيد
تسييري علييى نسييبة توازنييية مييع مراعيياة صييحة الطلبيية نفسيييا وجسييميا. ويف اجراءهييا 

                                                           
 يف املعهد تزكية 2679 مايو95اتريخ  الثالاثء، يوم خري الناصحنياملقابلة مع األستاذ 26
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يكون أوقات الطلبة مقسمة للعبادة والتعلم واالجتمياث ميع أصيدقائهم، واالتصيال 
زنيييية جتعييييل شخصييييية الكثيييياف مييييع أسييييرهتم، والسييييياحة والقيلوليييية. ألن الرتبييييية املتوا

 الطلبة متقدمة بكاملها والوصول إىل النجاح الدنياوي واألخروي معا.

وللوصيييول إىل اهليييدف املنكيييود، صيييمم امليييديرون بعييي  اليييربامج الييييت تيييزود 
الطلبيية بييبع  املهييارات والكفيياءات  كيينهم مواجهيية التحييدايت يف حييياهتم، وميين 

دف اليربامج اللغويية إىل تنميية مهيارات بينها الربامج اللغوية اإلجنليزية والعربية. وهتي
الطلبيية يف اللغيية العربييية واالجنليزييية بتيييوفري امليينهج املقتصييد والبيئيية اللغوييية اإلتابيييية 
 كيين الطلبيية علييى التعامييل والتفاعييل ابلعربييية أو االجنليزييية يف أايمهييم أو حلاجييات 

اللغيييية الدراسيييية والبحييييث عيييين املعلومييييات العاميييية. ويتكييييون ميييينهج بييييرامج تطييييوير 
اإلجنلزيييية مييين القواعيييد والكيييالم واملفيييردات واخلطابييية، وأميييا مكيييوانت مييينهج بيييرامج 
تطييييوير اللغيييية العربييييية ميييين دروو اللغيييية العربييييية والنحييييو والصييييرف واحملاد يييية وقييييراءة 

 23الكتب واحملفواات واالمالء واإلنكاء.

يهيييدف مييينهج تعلييييم اللغييية العربيييية يف معهيييد تزكيييية اإلسيييالمي العييياملي إىل 
خر هو اهلدف ف األساسي للمعاهد التقليدية واآلبط بني اهلدفني أحدمها اهلدالر 

كيييون اللغيييية العربيييية ابلنسييييبة تعاهيييد العصييييرية يف إندونيسييييا. حيييييث األساسيييي للم
للمعاهد التقليديية هيي الغايية نفسيها وأداة لقيراءة الكتيب أو اليرتاث العيريب العتييق 

ووسيييلة االتصييال يف املعامليية  اةالعربييية أديييالف املعاهييد العصييرية اليييت تضييع اللغيية 
 .املعاهد العصرية ، وهذا من أهداف تعليم مهارة الكالم يفالدولية والعاملية

                                                           
 يف املعهد تزكية 2679 مايو95اتريخ  الثالاثء، يوم خري الناصحنياملقابلة مع األستاذ  23
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يعييرف أبن اهلييدف  6795ويف دليييل امليينهج للعلييوم الدينييية املصييدرة عييام 
قيييادرين عليييى التعاميييل ربيييية يف تزكيييية هيييو تكيييوين الطلبييية مييين تعلييييم امليييواد الع العيييام

 24 ابللغة العربية و قراءة الرتاث العريب العتيق.اإلتايب

ويؤكيييده عليييى ذليييك األسيييتاذ خيييري الناصيييحني وهيييو رئييييس قسيييم اللغييية يف 
املعهد تزكية حيث يقول أ ناء مقابلته ميع الباحيث "إن العربيية يف املعهيد تزكيية هليا 
مكاهنييا املكييرفة بكوهنييا داخليية ميين مضييمون خصييائل املتخييرجني اليييت ال بييد علييى 

بة امتالكها، وذلك قصد تزويد الطلبة ابملعلومات واملفياهيم اللغويية يف العربيية الطل
 كنهم يف مواجهات التحدايت يف  تمعهم بل العا  بككل عام، ومن املعيروف 
أبن اتتمع اإلندونيسيي متمسيك ابلقييم الدينيية اإلسيالمية مميا يتطليب مين الطلبية 

يفهمييوا القييرآن واحلييديث والكتييب الدينييية  امييتال  الكفيياءة اللغوييية يف العربييية حييىت
د املديرون واملدرسيون يف هيذا املعهيد أن يكيون ليدي االرتا ية، وجبانب عن ذلك أر 

الطلبيييية زاد املعلومييييات عيييين اللغيييية العربييييية  كيييينهم يف مواجهيييية التحييييدايت العاملييييية 
 والقادرين على االتصال والتعامل االتيايب ميع العيرب األصييل، ونيود أن نغيرو يف
أنفسيييهم الغيييرية العاليييية للدراسييية خيييارا البليييدة وخاصييية يف البليييدان العربيييية والكيييرق 

 25األوسط.

وبنييياء عليييى هيييذا االجتييياه التقلييييدي والعصيييري بكيييكل عيييام، قيييام الباحيييث 
و كيان مربييا ابملقابلة مع األستاذ عارف سوغيان وهيو أحيد مدرسيي اللغية العربيية 

العربيييية واداء اليييربامج العربيييية يف هيييذا  عهيييد. وقيييال "إن عمليييية تعلييييملطلبييية هيييذا امل
املعهيييد هتيييدف إىل أربعييية أميييور امجالييييا، أوهليييا تكيييوين الطلبييية قيييادرين عليييى الكيييالم 

وهييذا ميين  ،واملواصييلة بييينهم ابللغيية العربييية يف أنكييطة حييياهتم يف هييذا املعهييد العييريب
عربييية، واثنيهييا تكييوين الطلبيية قييادرين علييى القييراءة ال أهييداف تعليييم مهييارة الكييالم،

                                                           
 4، ص 6795دليل املنهج للعلوم الدينية ، 24
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واثلثهييا تكييوين الطلبيية قييادرين علييى التفاعييل اإلتييايب ابلعربييية وذلييك ابالسييتماث، 
واآلخر هو تكوينهم قادرين على الكتابة ابلعربية". وأوضح األستاذ مكانة العربيية 
يف هييذا املعهييد بكوهنييا ميين خصييائل املتخييرجني اليييت ال بييد لكييل الطلبيية امتالكهييا 

 22شرط التخرا يف هذا املعهد.

توضييييحا مليييا قدميييه الباحيييث مييين الفقيييرات السيييابق، أورد الباحيييث هييييذه و 
الفقييرة مكييتقة ميين "دليييل امليينهج والييربامج الدينييية واللغوييية مبعهييد تزكييية اإلسييالمي 

 العاملي" اليت تصور مكانة العربية وعالقتها ابألهداف العامة للمعهد.

ءة "ولتمثيييييل املعهييييد الييييذي ميييين خصييييائل املتخييييرجني فيييييه امييييتال  الكفييييا
العربية، فرن املعهد يضع أمهية اللغة العربية يف مكانتها املكرفة وأن اليربامج العربيية 

 هي برامج فعالة حيث هتدف إىل األهداف التالية :

 تكوين الطلبة قادرين على االتصال االتايب ابستخدام اللغة العربية .1
 تكوين البيئة العربية يف املعهد تزكية .2
 قراءة الكتب العربية وترمجتها وفهمها. تكوين الطلبة قادرين على .3
 مواد تعليم مهارة الكالم يف معهد تزكية اإلسالمي العاملي ماالنج .3

ن امليدخل املسيتخدم يف حني قابيل الباحيث أبذكر األستاذ خري الناصحني 
تعليييم مهييارة الكييالم داخييل الفصييل يف معهييد تزكييية اإلسييالمي العيياملي هييو املييدخل 

كييتخدمة يف تعليمهييا فهييي الطريقيية املباشييرة حيييث تركييز هييذه اإلتصييايل والطريقيية امل
الطريقة على تطبيق الكالم أو احلوار مباشرة، وجتعل اللغية املدروسية كلغية األم إميا 

 20.يف األنكطة التعليمية داخل الفصل أو األنكطة اليومية اللغوية خارا الفصل
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الفصييل متضييمنة  ذكيير الباحييث يف هييذه الفقييرة أن املييواد العربييية املدروسيية يف
يف املنهج الديين اليت تتم تدريسها يف احلصتني الصباحية واملسائية، ويكون مقيدار 

 دقيقة لكل حصة. 37وقت التدريس هو 
وقالييت زدين علمييا انفعييا وهييي طالبيية يف التاسييع "كنييا نييتعلم املييواد العربييية يف 

 اليييذين ال اليييوقتني الصيييباحي واملسيييائي، ونيييتلعم يف احلصييية الصيييباحية ميييع املدرسيييني
، ويف املسييياء يكيييون لتعلييييم مهيييارة الكيييالم ادة احملاد يييةمييييسيييكنون يف املعهيييد مثيييل 

املدرسييون ميين املربيييات ويكييون املييادة املدروسيية مثييل واحملواييات، وكنييا نييتعلم عييادة 
 22خالل ستني دقيقة لكل مادة".

 سةاملدرو ا املواد ومهفقس،م الباحث املواد املدروسة ملهارة الكالم إىل قسمني 
 21يف احلصة املسائية. وكذا املواد املدروسةيف احلصة الصباحية 

 احلصة الصباحية : .أ

احملتوى  الطلبة املادة
 الرئيسي

 عدداحلصة اسم الكتا 

احملاد يييييييييييية  
)التعبييييييييييري 
 الكفهي(

 9 دروو اللغة العربية  0الفصل 

 1 الفصييييييل
 97و 

األسيييييييييييييييييلوب 
والطريقيييييييية يف 
احملاد ييييييييييييييييييييييييييييية 

 العربية

اجليييزء األول العربيييية للناشيييئني 
والثاليييييييييييييييث، وزارة املعيييييييييييييييارف 

 للمملكة السعودية

9 
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العربيييية للناشيييئني اجليييزء الثيييين،   2الفصل 
وزارة املعيييييييييييييييارف للمملكيييييييييييييييية 

 السعودية

9 

 

 احلصة املسائية  .ب

 عدداحلصة اسم الكتا  احملتوى الرئيسي الطلبة املادة

الفصيييييييييييييييل  احملفواات
و  2، 0
 97و  1

األقييوال واحلكييم املكييتقة ميين 
األحادييييث النبويييية والتيييابعني 

 والعلماء

كتيييييييييييييييييييييييييييييييييياب 
احملفواييييييييييييييييات 

 العربية

9 

 

وخالصيية ذلييك أبن  موعيية احلصيية ملييواد مهييارة الكييالم يف الفصييل السييابع 
سيييياعة،  3سيييياعة، وللفصييييل التاسييييع هييييو  6سيييياعة، وللفصييييل الثييييامن هييييو  3 هييييو

 ساعة. 3وللفصل العاشر 
ويتكون حمتيوى ميواد تعلييم مهيارة الكيالم يف املعهيد تزكيية مين  ال ية عناصير 

وإليك تفصيالهتا حسب معيار هي معيار الكفاءة والكفاءة األساسية ومؤشراهتا، 
)الفصيييييل السيييييابع والثيييييامن والتاسيييييع  ربعيييييةالكفييييياءة لكيييييل ميييييادة يف مسيييييتوايهتا األ

 والعاشر(.
 يتم تدريسه لكل مستوى الفصل وإتوي على املوضوعات التالية : احملادثة، (1

 يف زمن الدراسي األول 17الفصل السابع (أ
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 الفهم عن استخدام عالمة االستفهام "من" عن األكل .1
 الفهم عن عالمة االستفهام "هل" عن الفصل .2
 الفهم عن استخدام عالمة االستفهام "أين" عن املكتبة .3
 ستفهام "ملاذا" عن املدرسةالفهم عن استخدام عالمة اال .4

 الثاين على النحو التايل : الدراسييف  املوضوعاتويكون 

 الفهم عن استخدام عالمة االستفهام "كيف" عن اإلدارة .9
 الفهم عن استخدام عالمة االستفهام "ما" عن غرفة النوم .6
 الفهم عن احملاد ة عن السوق .3
 الفهم عن احملاد ة عن الدكان .4
 الدراسي األول الفصل الثامن يف زمن  (ب

 فهم احملاد ة عن شهر رمضان .1
 فهم احملاد ة عن املكتبة .2
 فهم احملاد ة عن حفظ البيئة .3
 فهم احملاد ة عن السياحة .4

 وأما يف زمن الدراسي الثاين يتحتوي على املوضوعات التالية :

 فهم احملاد ة عن املدرسة .9
 فهم احملاد ة عن التعلم .6
 فهم احملاد ة عن أمي .3

يدرسها الطلبة يف مجيع املستواايت ابملوضوعات املتعددة، ولك احملفوظات،  (2
 تفصيالهتا يف الفقرة التالية :
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، يكون املوضوعات يف زمن الدراسي األول  على النحو 19الفصل السابع (أ
 التايل:

نصا من أقوال احلكم مع حف ه عن الطريق إىل النجاح  93فهم  .1
 واملبدء يف الصداقة

 م عن طلب العلمنصا من أقوال احلك 94فهم  .2

 ويف الدراسي الثاين إتوي املادة على املوضوعات التالية :

 نصا من أقوال احلكم مع حف ها عن اغتنام الوقت 2فهم  .3
نصا من أقوال احلكم مع حف ها عن أمهية حفظ األدب  65فهم  .4

 يف اإلسالم واحلذر يف العمل
ن نصا من أقوال احلكم مع حف ها عن  أمهية حفظ اللسا 92فهم  .5

 واألمور الطيبة يف العمل
 الفصل الثامن، يكون يف الدراسي األول على املوضوعات التالية: (ب

 فهم النل من أقوال احلكم عن الدافع يف التعلم .1
 فهم النل من أقوال احلكم عن األدب يف اتلس .2
 فهم النل من أقوال احلكم عن الكرف ابألدب .3
 فهم النل من أقوال اإلمام الكافعي .4
 أقوال احلكم عن احرتام األستاذ والطبيب فهم النل من .5
 فهم النل من أقوال احلكم عن بر الوالدين .2
 فهم النل من أقوال احلكم عن التواضع .7
 فهم النل من أقوال احلكم عن الصدق يف القول .2
 فهم النل من أقوال احلكم عن النصيحة .9

 فهم النل من أقوال احلكم عن العزم والنجاح .11
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 يكون على املوضوعات التالية :ويف الفصل الدراسي الثاين 

 فهم النل من أقوال احلكم عن البطولة واحلماسة .9
 فهم النل من أقوال احلكم عن الصرب .6
 فهم النل من أقوال احلكم عن االقتصاد .3
 فهم النل من أقوال اإلمام الكافعي .4
 فهم النل من أقوال احلكم عن اخلروا يف طلب العلم .5
 عن اهلوىفهم النل من أقوال احلكم عن احلذر  .2
 فهم النل من أقوال احلكم عن احلكم واملثل الواقعي .0
 فهم النل من أقوال احلكم عن اهلجرة للمعيكة .2
 فهم النل من أقوال عمر بن ورد .1

 ا( الفصل التاسع، ويكون موضوعاته على النحو التايل :

 فهم احملفواة عن نصيحة علي بن أيب طالب إىل ابنه احلسن  .1
 هي 699األدب أليب عطائية املتو  فهم احملفواة عن العلم و  .2
 هي 9322فهم احملفواة حملمود سامي ابشا املتو   .3
 هي 593فهم احملفواة لطغراق املتو   .4
 هي 920فهم احملفواة لبكار بن بردن املتو   .5
 هي عن احلكمة 574فهم احملفواة للكريف العباسي املتو   .2
 هي 339فهم احملفواة البن دريد األزدي املتو   .7
 هي 11م احملفواة هلكام الدين املتو  فه .2
 هي 639فهم احملفواة أليب  ام املتو   .9

 هي 574فهم احملفواة للكريف العباسي املتو   .11
 فهم احملفواة من األبيات املختارة .11
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 طرق تعليم مهارة الكالم ووسائلها يف معهد تزكية اإلسالمي العاملي .1

يف تكون الطرق املستخدمة يف تعليم العلوم الدينية ومن بينها اللغة العربية 
مزدوجيية ميين الطييرق التقليدييية والعصييرية وميين بييني هييذه الطييرق مييادة مهييارة الكييالم 

 16وهي:

 اإللقائة أو اخلطابة .9
 املناقكة .6
 التمثيل .3
 احلوار .4
 العر  .5
 احللقة .2

 فاجراءات الطريقة يف تعليم املواد العربية كما يلي:

إن حتديييييييد الطريقيييييية دائميييييية تييييييرتبط أبهييييييداف التعليييييييم وخصييييييائل املييييييادة 
املدروسة، قد يكون الطريقة مناسيبة مليادة معينية دون األخيرى، وكيذلك يف املعهيد 
تزكيييية اسيييتخدم املدرسيييون الطيييرق العيييدة ميييع مراعييياة خصيييائل لكيييل ميييادة. وقيييد 

يف تزكيية  أجرى الباحث املقابلة مع الطالب "هيالل وقييد" عين الطيرق املسيتخدمة
وقييال : "إن الطييرق التعليمييية املسييتخدمة خمتلفيية بييني املدرسييني، ميينهم ميين يقتصيير 
على االلقاء والكالم الكثري، ومنهم مين يدرسينا ابلعربيية وإيرم اللغية اإلندونيسيية، 
ومنهم من يدرسنا ابلغنياء حيىت نتمتيع خيالل الدراسية، ويعجبيين امليادة احملفوايات 

ميييييع التغيييييين وحتتيييييوي امليييييادة مييييين األقيييييوال احلكميييييية  ألن امليييييدرو ميييييريح ويدرسييييينا
 13الرائعة.

                                                           
 960م، ص  6790 -6792معيار حمتوى املنهج للعلوم الدينية  16
 2679 مايو92اتريخ اجلمهة املقابلة مع "هالل وقيد" طالب الفصل الثامن و، يوم  13
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تم عملييية تعليييم املييواد العربييية يف املعهييد تزكييية اإلسييالمي العيياملي تييوامجيياال، 
بنيياء علييى مييا وجييده الباحييث ميين خطيية التييدريس علييى االجييراءات الثال يية التالييية 

 14وهي املقدمة والعملية الرئيسية ل االختتام، ولك تفصيلها :

 قدمة، ويكتمل على االجراءات التالية : امل .أ
 التوجيه .9
 االدرا  النفسي .6
 التكجيع .3
 تقدمي املعايري .4
 العملية الرئيسية،وإتوي على األمور اآلتية : .ب

 املالح ة .9
 السؤال .6
 اجلمع .3
 الربط .4
 التعامل .5
 االختتام، ويكتمل  الث عمليات التالية : .ت

 االستنباط .9
 التقومي .6
 االعالم .3

الباحث بكتابة اجيراءات التعلييم مليادة مهيارة الكيالم ويف هذه الفقرة، أراد 
بنيياء علييى خطيية التييدريس املصييممة. فيياجراءات تعليييم مييادة مهييارة الكييالم تكييون 

 :15على اخلطوات اآلتية
                                                           

 67، مييع املالح يية يف عملييية التعليييم اتريييخ الواثئييق ميين خطيية التييدريس للعلييوم الدينييية ابملعهييد تزكييية اإلسييالمي العيياملي 14
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 يلقي املدرو السالم ويسأل أحوال الطلبة 9)
 تن يم الفصل 6)
حمر املدرو الطلبة بنطق األحيرف اهلجائيية مجاعية بصيوت مرتفيع، ويصيحح  3)

املدرو األخطاء يف النطق عند الطلبة إما من حيث خمرجه ونربه حىت يكيون 
 لدي الطلبة النطق العريب األصيل

 يسأل املدرو عن املوضوث املاضي 4)
 حمر املدرو الطلبة بفتح املوضوث اجلديد من الكتاب 5)
يقييرأ املييدرو احملاد يية يف الكتيياب كلميية كلميية ويتبعييه الطلبيية مباشييرة إىل أخيير  2)

 احملاد ة
يكييرح املييدرو املفييردات أو الكلمييات الصييعبة ويرتمجهييا ابالشييارات واحلركييات  0)

 وليست ابللغة األم
 حمر املدرو طالبني/طالبتني ابحملاد ة أمام الفصل حامال الكتاب 2)
 ل يقسم املدرو الطلبة مث  وحمرهم أبداء احملاد ة مثل ما يف الكتاب 1)
 ة حنو الطلبة يطرح املدرو األسئلة املرتبطة مبوضوث احملاد  97)
  تم املدرو الدراسة 99)

معهد تزكية مادة مهارة الكالم يف وأما وسائل التعليم املستخدمة يف تعليم 
 اإلسالمي العاملي نكن تقسيمها إىل قسمني مها:

 الوسائل التقليدية مثل السبورة والقلم وبطاقة املفردات والصورة املطبوعة .أ

 واملسموعات واألفالم العربيةالوسائل العصرية مثل الكاشة واملكالط  .ب

 

                                                                                                                                                               
، ميع املالح ية يف عمليية 2679 ميايو95اتريخ  الثالاثء، يوم خري الناصحينرئيس قسم اللغة العربيةاملقابلة مع األستاذ  15
 6792مايو  67التعليم اتريخ 
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 مبعهد تزكية اإلسالمي ماالنج يف الفصل مهارة الكالمتقومي تعليم  .5

عليى اجيراءاتن مهيا تقيومي عمليية التعلييم   مهيارة الكيالميكون التقومي لتعلييم 
 واآلخر هو تقومي نتيجة التعليم، ولك بياهنا :

التعليم اجلارية حىت يعرف ، يقصد منه قياو فعالية اجراءات 12تقومي العملية (1
 منها اجلوانب اإلتابية والسلبية منها، ويكون التقومي على األمور التالية :

 حضور املدرو .أ
 استيعاب املدرو املادة وكفاءته يف التدريس .ب
 اختيار الطريقة واستخدامها واجراءاهتا .ا
 كفاءة املدرو يف املعاملة .د
 كفاءة املدرو يف ترميز أدوات التقومي .ه

لنتيجة، يقصد منه قياو مدى جناح الطلبة يف مكاركة تعليم العلوم تقومي ا (2
 10الدينية من بينها اللغة العربية، ويكون على اجلوانب اآلتية:

 املكاركة الفعالية وسلو  الطلبة يف الفصل .أ
 االمتحان اليومي .ب
 لوايفةا .ا
 االمتحان للنصف الدراسي .د
 الدراسيللنهائي االمتحان  .ه

 

 

 
                                                           

 961املنهج الدراسي للعلوم الدينية ابملعهد تزكية اإلسالمي العاملي، ص  12
 الواثئق من  موعة أدوات التدريس 10
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 على املعايري التالية :وأما تقييمها ينبين 

 البيان الرمز

 جيد جدا / ممتاز أ

 جيد ب

 مقبول ا

 ضعيف د

 ضعيف جدا ه

 

ويقصد ابالمتحان الييومي أبنيه االمتحيان اليذي أجيراه امليدرو بعيد انتهياء 
موضييوث معييني قبييل الييدخول إىل موضييوث جديييد، وعلييى املييدرو أداءه علييى األقييل 

ويتم أداءه يف وقت نسيب عند املدرو حسيب  مرتني قبل اداء االمتحان النصفي،
اخلطيية اليييت رمسهييا املييدرو يف أول اللقيياء. وأمييا الوايفيية هييي األعمييال الواجبيية اليييت 
يعطيهيييا امليييدرو أ نييياء احلصييية التدريسيييية مثيييل إجابييية األسيييئلة والتمثييييل واملناقكييية 

 صل.واملقابلة مع املدرسني، ألن املعهد إرم اعطاء الطلبة الوايفة خارا الف

ويقصد ابالمتحان النصفي هو االمتحان اجلمياعي ينفيذها مجييع الفصيول 
يف وقييت واحييد حتييت جلنيية يرأسييها، ويكييون حمتييوى املييواد املختييربة هييي املييواد اليييت 
يتعلمهييييا الطلبيييية خييييالل شييييهرين والنصييييف، ويكييييون نتيجيييية الطلبيييية فيييييه  موعيييية 

 .مادهتاة خصائل بنتائجهم من االمتحان اليومي، ويتم أداءه شفهيا مع مراعا
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وأميييا االمتحيييان النهيييائي هيييو االمتحيييان اليييذي ال  تليييف كثيييريا مييين حييييث 
، اكييييفهيملييييادة مهييييارة الكالمتنفيييييذه ابالمتحييييان النصييييفي ويكييييون ميييين االمتحييييان 

وكييييذلك حمتييييوى املييييواد املمحتنيييية فيييييه ميييين املوضييييوعات املدروسيييية خييييالل شييييهرين 
حيييان النهيييائي  موعييية مييين األخيييريين مييين الدراسيييي.ويكون نتيجييية الطلبييية يف االمت

االمتحييان النصييفي واالمتحييان اليييومي واالمتحييان النهييائي.ويعترب الطالييب انجحييا 
أو أكثييير مييين الدرجييية  05يف كيييل االمتحييياانت مليييا حصيييل عليييى الدرجييية املعياريييية 

 .977القياسية 

وأما املواد اليت لترب شهفيا هي املادة " احملاد ة" و"احملفواات" ويكون 
 اجلوانب التالية :التقومي على 

 احلفظ .9
 الطالقة  .6
 الفصاحة .3
 القواعد .4

واملقابلة ابللغة العربية عما يتعلق ابلعلوم واألمور العربية اليت أجراها 
املعلمني على الطلبة يف معهد تزكية االسالمي العاملي ماالنج هي من أساليب 

وهذا يسمى ابإلختبار الكفوي، ويعقد هذا  12تقومي وتقييم مواد مهارة الكالم.
 اإلختبار الكفوي لتقييم كفاءة كالم الطلبة يف اإلختبار النهائي.

 11وأما معيار تقييمها يكون على الدرجات التالية:
 977إىل  17جيد يدا : من  -
 21إىل  05جيد : من  -
 04إىل  57ضعيف : من  -

                                                           
 6792مايو 95اتريخ  الثالاثء، يوم خري الناصحينرئيس قسم اللغة العربيةاملقابلة مع األستاذ 12
 6792مايو 95اتريخ  ثالاثءال، يوم خري الناصحينرئيس قسم اللغة العربيةاملقابلة مع األستاذ 11
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 57ضعيف جدا : أقل من  -

ى تعليم مهيارة الكيالم يف معهيد تزكيية االسيالمي فاملعايري لنجاح الطلبية علي
 العاملي وهي كما يلي:

قيدرة التالمييذ علييى ذكير املفييردات عين األشييياء املوجيودة حييول الطلبية، وهييذا  .أ
 خنل لطلبة فصل السابع

معرفييية الطلبييية عليييى النطيييق والقيييراءة عييين املصيييطلحات العربيييية بقواعيييد النحيييو  .ب
 ىل احلادي عكر.والصرف، وهذا مطلوب لطلبة فصل الثامن إ

يف معهدد علدى املددخل االتصدايل ابنشطة اللغويدة املوجدودة لرتقيدة مهدارة الكدالم  .د
 تزكية اإلسالمي العاملي ماالنج

ولتكيييوين البيئييية العربيييية بيييني الطلبييية وتيييدريبهم عليييى اسيييتيالء املهيييارات اللغويييية 
بعي  اليربامج العربية وابخلصوص يف مهارة الكالم وضع قسم اللغة العربيية يف املعهيد 

 .111اللغوية اليت ال بد للطلبة مكاركتها، مثل احملاضرة وتزويد املفردات وحمكمة اللغة
 وحتتوي من اإلجراءات التالية :، 979احملاضرة (1

 هداف احملاضرة :يب (أ
 تكوين الطلبة لديهم صفة قيادية ونفسية الرئيس .أ

 تكوين الطلبة ماهرين يف ابداء أراءهم وأفكارهم .ب
 ين يف خماطبة الناو الكثريينتكوين الطلبة ماهر  .ا

 اجراءات التنفيذ  (ب
احملاضرة هي الربانمج اللغوي الذي ال بد جلمييع الطلبية مين الفصيل السيابع 
والثيييامن والتاسيييع والعاشييير مكييياركته حسيييب اتموعيييات الييييت قسيييمها قسيييم 

                                                           
ميييايو يف مكتبييية االدارة بتزكيييية، ميييع املالح ييية يف  90املقابلييية ميييع األسيييتاذ عيييارف سيييوغيان اترييييخ ييييوم اخلمييييس اترييييخ  977

 6792، 91أنكطة الطلبة اتريخ 
 الواثئق من امللف عن معايري أداء احملاضرة 979



76 
 

 

 

اللغيية يف معهييد تزكييية اإلسييالمي العيياملي، ولييذلك يكييون هييذا الييربانمج علييى 
القيييائمني بيييبع  مهيييام اليييربانمج احملاضيييرين مثيييل املسيييتمعني و دور شيييىت مييين 

 :مثل
 رئيس اجللسة .1

هو الذي له مسؤولية يف محل الربانمج من أوله إىل آخره وعلى كتفيه 
جنييياح اليييربامج وفكيييله، وليييذلك عليييى رئييييس اجللسييية أن يسيييتويل عليييى 
احليياالت القائميية و مجيييع املمثلييني حييىت إمييل أصييدقاءهم إىل تفعيييل 

 ابللغة العربية. احملاضرة
 قارئ اآلية القرآنية .2

ومهامييه هييو افتتيياح الييربامج بقييراءة آي ميين اآلايت القرنييية حييىت يسييري 
 الربانمج على ما يرام وغكيت عليه السكينة ورمحة هللا اخلالق اجلبار

 اخلاطب .3
وهيييذا املهيييام هيييو اهليييدف الرئيسيييي مييين أداء احملاضيييرة حييييث يتيييدرب 

ارهم أميييام النييياو الكثيييريين. وليييذلك الطلبييية فييييه ملقييياء اخلطبييية وأفكييي
حدد قسم اللغة يف معهد تزكية اإلسالمي سيتة أشيخاص للقييام هبيذا 
املهيييام يف األسيييبوث، شخصيييان ابللغييية العربيييية وشخصيييان ابإلجنليزييييية 

 واآلخران ابإلندونيسية.
 املستنبط .4

يقصد منه أن يتدرب الطلبة على الفهيم السيريع و اسيتنتاا األحكيام 
اخلاطييب بييل إن أمكيين يوسييع املعلومييات مبييا يتعلييق  واحلكييم ميين كييالم
 مبوضوث اخلطبة

املسيييلي، ويقيييوم املسيييلي بييييبع  العييير  واإلبيييداعات مثيييل املسييييرحية  .5
 والتغين وقراءة الكعر والقصة وغريها.
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وجبانب عين القيائمني مبهيام اليربامج هنيا  مراقيب احملاضيرة اليذي ليه مسيؤولية 
يقدميييه القيييائمني مبهيييام اليييربامج حيييىت يكيييون يف مراقبييية اليييربانمج وتقونيييه وحتسيييني ميييا 

 عرضهم أحسن يف الفرصة بعده، وذلك يتم على اخلطوات اآلتية :

أوال : تهيييز القيييائمون مبهيييام اليييربامج مكيييان احملاضيييرة واعيييداد زخرفييية اليييربانمج ون افييية 
 املكان وترتيبات املكاتب والكراسي والكاشة وغريها .

 كان احملاضرة بعد جتهيزه  ام اجلهازاثنيا : يدخل احملاضرون واملراقب م

اثلثييا : يقييرأ املراقييب ككييف حضييور الطلبيية وأتكيييد اسييتعداد القييائمني مبهييام الييربامج 
 مثل رئيس اجللسة واخلاطب واملسلي

 رابعا : يفضل املراقب رئيس اجللسة ابفتتاح الربامج

قيومي احملاضييرة خامسيا : وبعيد انتهيياء احملاضيرة، يفضيل رئيييس اجللسية  ملراقيب الغرفيية بت
 على شكل عام أو خاص

 سادسا : يقرأ املراقب أمساء القائمني ابملهام لألسبوث تليه

 سابعا :  تم رئيس اجللسة الربانمج

 معيار  موعة الفصل (ا
ينقسييم  موعيية احملاضييرة يف معهييد تزكييية اإلسييالمي العيياملي إىل أربييع فييرق، 

طالبييا أو  57اتموعية  ال ية فيرق للبنيات وفرقيية واحيدة للبنيني، وعييدد لكيل 
طالبيية. وهيييذا العيييدد أكثييير مييين عيييدد اتموعييية يف احلصييية التعليميييية لتيييدريب 

 نفسية الطلبة أمام املستمعني من الناو.
 معيار اجراءات التنفيذ، وهي : (د

 تب على كل طالب أو طالبة مكاركة احملاضرة .1
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علييى الطلبيية احلضييور يف مكييان احملاضييرة يف السيياعة السييابعة والنصييف  .2
  الساعة الثمانية والنصف ليالإىل

تيييب عليييى املتيييأخرين إىل مكيييان احملاضيييرة القييييام ابملتحيييدث اإلضيييايف  .3
 وحفظ نل اخلطابة خارا الغرفة

 على اخلاطب أن يلقي خطبته على املنصة ال يقل عن مخس دقائق .4
واخلاطب مين يقيل خطبتيه عين مخيس دقيائق هيو راسيب وعلييه اعادهتيا  .5

 يف األسبوث بعده
عني كتابة خالصة اخلطبة ومجعها إىل مسيؤول احملاضيرة ميرة على املستم .2

 يف األسبوث قبل اداء احملاضرة األكرب
واملتعييذر ميين الطلبيية عليييهم برسييالة التسييريح ميين األسييتاذ إقبييال لطفييي  .7

)وهيييو املسيييؤول عييين احملاضيييرة( عنيييد  االسيييرتاحة األوىل أو الثانيييية ميييين  
 احلصة التعليمية الصباحي.

ابملهييام يف األسييبوث تليييه ويتعييذرون عليييهم ابلبحييث عيين علييى القييائمني  .2
 بديلهم مع رئيس اتموعة

 معايري أحسن اتموعة (ه
 أحسن معدل النتيجة يف اخلطابة .1
 أحسن معدل النتيجة يف املسرحية .2
 أحسن االحتكام اجلماعي، وإتوي على : .3

 أحسن زخارف الغرفة .أ
 أحسن عر  الكروح .ب
 أحسن التصر ات اجلماعية .ت
 مأوية يف احلضور أكرب نسبة .ث
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 معايري تقومي اخلاطب (و
 احملتوى، إتوي على األدلة واالستنباط والتحليل والقصة .1
 امل هر، إتوي على حركات العني والوجه واجلسم .2
تييدرا طريقيية التفكييري، وإتييوي علييى السييالم والتحييية واالفتييتح واحملتييوى  .3

 واالستنباط واالختتام
 الوقت أقله مخس دقائق .4

 احملاضرةمعيار وقت  (ز

يعقيييد احملاضيييرة كيييل ييييوم اجلمعييية مييين السييياعة السيييابعة والنصيييف إىل 
السيييياعة الثمانييييية والنصييييف ليييييال حتييييت رعاييييية قسييييم اللغيييية ومراقبيييية املييييربيني 
واملربيات، ألن حصة أعمال األساتذ واألستاذات تنتهي إىل الساعة الثالثية 

مللهيييم والنصيييف مساء.ويقصيييد مييين أداء احملاضيييرة لتقلييييل اجهييياد الطلبييية و 
 بعد اجتهادهم من تعلم املواد املسائية.

 ، وإتوي من العناصر اآلتية :976تزويد املفردات (2
 أهداف الربامج، حيث يهدف برانمج تزويد املفردات إىل اهلدفني الرئيسيني: .أ

 تزويد الطلبة بثال ة آالف من املفردات .1
 تزويد الطلبة حبفظ املفردات .2
 يتم على االجراءات التالية : وهيالطريقة واجراءة التنفيذ،  .ب

اعيداد املفييردات، أعيد قسييم اللغيية العربيية املفييردات الييت أريييدت القاءهييا  .9
حنيييو الطلبييية وفحيييل صيييحتها وصيييدقها إميييا بسيييؤال رأي اخليييرباء وفيييتح 
القيييياموو، ل اعطاءهيييييا إىل املييييربيني أو املربييييييات الييييذين هليييييم مسيييييؤولية 

 ابلقاء املفردات حنو الطلبة

                                                           
 تزويد املفرداتالواثئق من امللف عن معايري أداء  976
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يقييييييوم قسييييييم اللغيييييية بتصيييييينيف املفييييييردات حسييييييب  تصيييييينيف املفييييييردات، .6
 احتياجات الطلبة وأخصها احتياجات الطلبة داخل املعهد

 معيار  موعة القسم .3
يييتم تكييوين  موعيية القسييم حسييب الفصييول الصييباحية، إال أن الطلبيية 
يف الفصييل السييابع يييتم تكييوين  موعيياهتم بعييد الدراسييي األول وذلييك 

يف العربييييية. وليسييييت اتموعيييية بعييييد أن ي هيييير ميييينهم كفيييياءهتم اللغوييييية 
مقسمة من مستوى الكفاءة اللغويية بيل يكيون يف  موعية واحيدة ممين 
لييه الكفيياءة العليييا واملتوسييطة واألدىت معييا، حييىت يتعيياون بعضييهم علييى 
بعييييي  يف اسيييييتيعاهبم املفيييييردات. وهيييييا هيييييي  يييييالث مسيييييتوايت يف كيييييل 

 اتموعة:
 الطلبة الذين حصلوا على النتيجة )أ( .أ

 الذين حصلوا على النتيجة )ب(الطلبة  .ب
 (الطلبة الذين حصلوا على النتيجة )ا .ا
 القاء املفردات على اخلطوات التالية : طريقةويتم 

 القاء السالم .1
 افتتاح الربامج ابلبسملة والدعاء مجاعة .2
 قراءة املفردات أقلها  الث مرات ويتبعها الطلبة مباشرة .3
 اعطاء منوذا واحد من الكلمات يف كل مفردة .4
 الشارة إىل الطالب املاهر ابعطاء األمثلةا .5
 االستماث إىل حفظ الطلبة يف املفردات .2
 التوكيد وفحل كتيب املفردات للطلبة .7
 التوقيع على كتيب املفردات للطلبة .2
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التوجييييييه عييييين مسيييييتوى حفيييييظ الطلبييييية يف املفيييييردات وتكيييييجيعهم عليييييى  .9
 تطبيقها يف حياهتم اليومية

 االختتام ابحلمدلة والدعاء .11
 الوقت .ا

( دقيقية، بيدأ مين السياعة الثالثية 37يف  ال يني ) كل ييوم  الربانمجهذا يسري 
والنصييييف إىل السيييياعة الرابعيييية مسيييياء، حيييييث ينييييال الطلبيييية  ييييالث مفييييردات 

 اجلديدة ومطالبون حبف ها وتطبيقها يف حماد تهم اليومية.
 معايري احملتوى .د

اللغيييية و و كتيييياب در ت منييييوط بكفيييياءة عربييييية الطلبيييية يف  وأمييييا حمتييييوى املفييييردا
العربية، ألن من حقيقة برامج القياء املفيردات هيو تطبييق املفيردات والرتاكييب 

 يف الفصل. ونكن تفصيالهتا على النحو التايل :
 الفصل السابع (أ

 الدراسي األول .1
عدد 
 املفردات

 الكهر موضوث املفردات

 9 اسم األماكن يف املعهد 37

 6 واملطبخاألمساء يف احلمام وغرفة النوم واملقصف  37

األمساء يف اإلدارة واملصلى وامليدان واملكتبة  37
 واملغسل

3 

 األمساء يف األسرة واملهنة واألماكن خارا املعهد 37
 

4 
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 الثاين الدراسي .2

 الكهر موضوث املفردات عدد املفردات

 9 عن الفصل وغرفة النوم واحلمام 37

 6 عن اإلدارة واملصلى وامليدان واملكتبة 37

 3 عن املقصف واملطبخ واملغسل 37

 4 عن اإلجازة 37

 
 الفصل الثامن (ب
 األول الدراسي .9

 الكهر موضوث املفردات عدد املفردات

 9 عن بر الوالدين واألسرة 37

 6 عن الصديق 37

 3 عن اهلوية 37

 4 عن األطعمة 37
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 الدراسي الثاين .6
 الكهر موضوث املفردات عدد املفردات

 9 الطموحاتعن  37

 6 عن الكد يف العمل 37

 3 عن البيئة واتتمع 37

 4 احنالل الكبابعن  37

يقوم امللقي عن املفردات بتقسيم املفردات عن األمساء واألفعال، فجيل يوميا مين 
األسييبوث لتزويييد املفييردات عيين األمسيياء ويومييا بعييدها عيين األفييال. وهييذا يسييتغرق 

واألحييد للمحاد يية اللغوييية بييني الطلبيية. إىل يييوم اجلمعيية، ويسييتخدم يييوم السييبت 
 فيقوم مبسؤولي،ة هذه الربانمج مجيع مكريف الطلبة.

 وهي تتم على معايري االجراءات التالية : ،973حمكمة اللغة (3
 يعاقب الطلبة املتجاوزون  الث مرات بنقل رصيدهم السلوكي .9
 لياليعقد حمكمة اللغة كل ليلة من الساعة التاسعة إىل التاسعة والنصف  .6
 يعترب الطلبة متجاوزين ملا يتجاوزون عن ن ام اللغة املقرر .3
مفييييردة شييييفهيا صييييرإا  95ونييييوث العقيييياب اللتجييييوزات اخلفيفيييية هييييو حفييييظ  .4

 عكرون مرة
مفيييردة شيييفهيا صيييرإا  95ونيييوث العقييياب اللتجيييوزات الوسيييطى هيييو حفيييظ  .5

 عكرون مرة وكتابتها على مذكراهتم

                                                           
 الواثئق من امللف عن معايري أداء حمكمة اللغة 973
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مفردة شفهيا صرإا عكرون  95ونوث العقاب التجوزات الثقيلة هو حفظ  .2
 مرة وكتابتها على مذكراهتم ونقل رصيدهم السلوكي.

 وهو يتم على معايري االجراءات التالية : 974مذايع اللغة، (4
 نارو هذا الربانمج عن مهارة إستماث وكالم الطلبة .ا
يعقييد مييذايث اللغيية يف األسييبوث مييرتني وهييو يف يييوم األربعيياء واجلمعيية حيييث  .د

 يف الساعة الثانية هنارا. يسري هذا الربانمج
 يركز هذا الربانمج يف مهارة االستماث ل الكالم. .ه

 وهو يتم على معايري االجراءات التالية:975احملادثة، (5
يعقد هذا الربانمج أسبوعيا حييث يسيري يف ييوم السيبت صيباحا مين السياعة  .9

 السابعة والنصف إىل الساعة الثامنة والنصف.
 يعقد هذا الربانمج خارا الفصل. .6
 حفظ اجلمل املفيدة املتعلقة حبياة الطلبة. .3

 972الربانمج اخلاص (2
بييرانمج خيياص ألعضيياء خيياص لرتقييية اللغيية العربييية  يف هييذا املعهييد يعقييد

يتم عليى معيايري من مهاراهتا خاصة يف مهارة الكالم وعناصر اللغة ومكوانهتا. و 
 االجراءات التالية :

 جيدةاملمارسة بقيام رئيس اجللسة ابللغة العربية  .9
 املمارسة بقيام خماطبا ممربية ابللغة العربية جيدة .6
 املمارسة بقيام املناارات ابللغة العربية جيدة مع الناطقني هبا أو بغريها .3

تكيييون أنكيييطة تعلييييم مهيييارة الكيييالم يف هيييذا اليييربانمج أكثييير مييين اليييربامج 
  األخرى حيث جِعل أعضاء هذا الربانمج قيادرين عليى تكليم اللغية العربيية جييدا

                                                           
 2679 مايو95اتريخ  الثالاثء، يوم خري الناصحينرئيس قسم اللغة العربيةاملقابلة مع األستاذ 974
 2679 مايو95اتريخ  الثالاثء، يوم خري الناصحينرئيس قسم اللغة العربيةاملقابلة مع األستاذ 975
 2679 مايو95اتريخ  الثالاثء، يوم الناصحينرئيس قسم اللغة العربيةخري املقابلة مع األستاذ 972
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كالنياطقني هبييا حيىت يسييتطيع احلصييول عليى املركييز األعليى يف البطوليية الدولييية يف 
 مناارات املدارو ابللغة العربية.

 املبحث الثالث : مناقشة البحث
ن را من نقاط سابق، أقام الباحث بتعليق البياانت اليت تتعلق بتطبيق اسرتاتيجية 

على ضوء املدخل االتصايل لديل تعليم مهارة الكالم و األنكطة اللغوية املوجودة 
اهليمس يف معهد تزكية االسالمي العاملي ماالنج. فأقام الباحث بتحليلها وتقونها 

 ومناقكتها كما يذكر بيانه اآليت:
اسرتاتيجية تعليم مهارة الكالم على ضوء املدخل االتصايل يف معهد تزكية  .0

 االسالمي العاملي ماالنج
لبياانت السابقة عن اسرتاتيجية تعليم مهارة بعد أقام الباحث املراقبة ل

الكالم واألنكطة اللغوية املوجودة لرتقية مهارة الكالم على ضوء املدخل االتصايل 
يف معهد تزكية االسالمي العاملي ماالنج، رأى الباحث أبن عملية التعليم والتعلم يف 

يتمسك على  هذا املعهد خاصة يف دور تعليم اللغة العربية يف مهارة الكالم
إسرتاتيجية أي خطوات التعليم اليت قررها املعهد. وبعد حتليل الباحث تلك 
االسرتاتيجية كما يف املالحق، وحد الباحث أبن إسرتاتيجية تعليم مهارة الكالم أي 
 خطواته تتضمن على التعليقات اهلامة اليت تلزم مراعاهتا يف املدخل اإلتصايل، وهي

 اسرتاتيجية تعليم مهارة الكالم كما يلي:ملخصة حسب مكوانت 
لديييه كفيياءة اإلتصييال املؤدبيية و الفعالييية يف اللغيية العربييية ابملؤشييرات كمييا املعلييم،  (9

 يلي:
 إتقان ألف مفردات العربية املختارة لدى املعلم. .أ

 إتقان تركيب اللغة العربية )النحو و الصرف( املختارة لدى املعلم. .ب
 كفاءة اللغة العربية لدى املعلم.لديه شهادة اإلختبار عن   .ا
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يف عمليية التعلييم  اللغية العربييةالقدرة على إستخدام اللغة العربية عنيد معليم  .د
 و التعلم و إلتصال اإلجتماعي حول املدرسة شفواي فعاال و صحيحا.

فاملؤشيرات لييدى معلميي معهييد تزكيية االسييالمي العياملي تييدل عليى أن هلييم 
لنطيق ابللغية العربيية يف عمليية تعلييم مهيارة الكيالم الكفاءة يف محل الطلبية عليى ا

مع أن املدخل االتصايل جعل اللغة املدروسة كلغية تدريسيها، فييمكن أن يكيون 
 ابحلوار بني املعلم والطلبة.

 الطلبة (6
أن عييييدد الطلبيييية يف هييييذا املعهييييد ليييييس بكثييييري بييييل معتييييدال حييييىت يسييييتطيع 

منيياط تييزاوا لتطبيييق احلييوار أو املعلمييني تن يييمهم عنييد تعليييم مهييارة الكييالم علييى أ
احملاد يية بييني الطلبيية بعضييهم الييبع . وعييدد الطلبيية يف كييل فصييل دراسييي مبعهييد 
تزكييييية االسييييالمي العيييياملي ميييياالنج يتعلييييق أبحييييوال التعليييييم وفرصيييية الطلبيييية علييييى 

 املمارسة أو التجريبة عن املواد املدروسة عند عملية التعليم والتعلم.
ارة الكيالم عليى ضيوء امليدخل االتصيايل هيو وأكثر استخداما يف تعليم مهي

احليييوار أي ممارسييية احملاد ييية بيييني الدارسيييني عييين امليييواد املدروسييية حسيييب موضيييوث 
 الدرو.

 أغرا  التعليم (3
قيادرين ربية يف تزكية هيو تكيوين الطلبية من تعليم املواد الع العامأن اهلدف 

 علييييى قييييراءة الييييرتاث العييييريب العتيييييق. كييييذاعامييييل اإلتييييايب ابللغيييية العربييييية و علييييى الت
املعلوميييات عييين اللغييية العربيييية  فييييهم دييييهيييذا املعهيييد أن يز فمطليييوب ليييدى طلبييية 

 كنهم يف مواجهة التحدايت العاملية والقادرين على االتصيال والتعاميل االتيايب 
غيييرو يف أنفسيييهم الغيييرية العاليييية للدراسييية خيييارا البليييدة تميييع العيييرب األصييييل، و 

ن عمليييية تعلييييم . ومطليييوب أيضيييا أدان العربيييية والكيييرق األوسيييطوخاصييية يف البلييي
العربية واداء الربامج العربية يف هذا املعهد هتدف إىل تكوين الطلبية قيادرين عليى 
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مهيييارة الكيييالم عليييى ضيييوء املييييدخل هيييدافتعليم االتصيييال العيييريب. وهيييذا مالئيييم أب
ألربعييية: الكفايييية هو بنييياء الكفايييية االتصيييالية ليييدى امليييتعلم جبوانبهيييا ااالتصيييايل،و 

النحوية والكفاية اخلطابية والكفاية اللغوية االجتماعية والكفاية االسرتاتيجية يف 
 .ضوء املفهوم الكامل لالتصال

 مادة التعليم (4
أن من مواد تعليم مهارة الكالم يف معهد تزكيية االسيالمي العياملي مياالنج 

ارسيية احملاد يية لتعليييم هييي مييادة احملاد يية واحملفواييات. فقييد أكييد هييذا املعهييد يف مم
ميييادة مهيييارة الكيييالم عليييى ضيييوء امليييدخل االتصيييايل، ألن احملاد ييية أكثييير مالئمييية 
حبقييائق تعليييم اللغيية العربييية كلغيية اتصييالية. فهييذه املييواد موافقيية ابملييواد الالزميية يف 
تعليييييم مهييييارة الكييييالم علييييى ضييييوء املييييدخل االتصييييايل حيييييث أن املييييواد املدروسيييية 

أن تكييييون حمتاجيييية ومسييييتفادة وكوهنييييا مالئميييية ومتعلقيييية  ابملييييدخل االتصييييايل تلييييزم
أبنكطتهم اليوميية. فاحملاد ية واحملفوايات داخلية يف تليك املالزمية. وعليى معلميي 
مهارة الكالم أن يبعد عن تعليم املواد املستقلة مين احليياة احلقيقيية ليدى الطلبية. 

يمية فالسيما وكذا مطلوب على كل معلم أن يكون مبدعا يف إختيار املواد التعل
 يف اختيار مواد تعليم مهارة الكالم ليحصل على غاية التعليم املرجوة.

 طريقة وعملية التعليم (5
عهييد تزكييية اإلسييالمي ملمييواد العربييية يف مهييارة الكييالم لعملييية تعليييم  تييتم

العاملي بناء على ميا وجيده الباحيث مين خطية التيدريس عليى االجيراءات الثال ية 
لها، أن تعليييم مهييارة . فن ييرا ميين تفصيييالرئيسييية ل االختتيياماملقدميية والعملييية ميين 

الكييييالم ابالجييييراءات الثال يييية مالئميييية ابملييييدخل االتصييييال، ولكيييين هنييييا  بعيييي  
أسيياليب التعليييم ابملييدخل االتصييايل اليييت   تطبييق يف االجييراءات الثال يية السييابقة 

 وهي كاألمور اآلتية:
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يربات نفس الدارو ولكين تركيزان األسئلة واألجوبة اليت البد من تعلقهما  .أ
 إىل موضوث احلوار

 يرجى للدارو من تلخيل اجلوانب الوايفية والقواعد اللغوية أ ناء احلوار .ب
حبث العبارات االتصالية يف احلوار أو العبارات اليت نكن اهورهيا ويسيتوي  .ا

 معانيها حىت تناقش قواعد الكلمات فيها
 تنقل حركات موجهة إىل حركات حرية .د
 اعطاء منوذا ووايفة حتريرية يف السكن أو خارا الفصل. .ه

فعليى معلميي مهيارة الكيالم أن يراعييوا هبيذه األسياليب الباقيية حييت حتصييل 
 ملية التعليم على غايتها املرجوة.

 التقومي (2
مي ملعرفييية كفيييياءة الطلبيييية يف تعلييييم اللغيييية العربييييية يف و ن ييير الباحييييث أن التقيييي

نج قد يكون جييدا وم ميا حييث يعقيد يومييا معهد تزكية االسالمي العاملي ماال
يف آخر الدرو ونصفيا من الفصل الدراسي وآخرا من الفصل الدراسيي، ولكين 

ابمليدخل  ةالئمين يركز يف أحد أساليب التقيومي أكثير ميلزم ملعلمي اللغة العربية أ
االتصييايل وهييو التقييومي ميين قبييل املييدرو وذلييك التقييييم أبخييذ العينيية األدائييية اليييت 

ة كيييالم ون بسيييبب النكييياطات االتصيييالية احلريييية حيييىت يعيييرف املعلميييني كفييياءتكييي
 بة ابللغة العربية احملصولة من تلك النكاطات االتصالية احلرية.الطل
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يف معهد على املدخل االتصايل ابنشطة اللغوية املوجودة لرتقية مهارة الكالم  .8
 تزكية اإلسالمي العاملي ماالنج

لرتقييييية مهييييارة  ةكمييييا يعييييرف ميييين البييييياانت املتعلقيييية ابألنكييييطة اللغوييييية املوجييييود
ذا الكييييالم يف معهييييد تزكييييية االسييييالمي العيييياملي ميييياالنج، أن األنكييييطة املوجييييودة يف هيييي

دات يومييا، واحملكمية اللغويية يومييا، بوعيا، وتزوييد املفير املعهد من احملاضرة املعقيدة أسي
واحملاد يية، وغريهييا ميين األنكييطة اللغوييية املوجييودة يف هييذا املعهييد جيييدة جييدا ومناسييبة 
لرتقيييية مهييييارة الكييييالم علييييى ضييييوء امليييدخل االتصييييايل، ألن األنكييييطة اللغوييييية يف هييييذا 

لعربيية املعهد ال للو من تطبيق الكالم وال تسيري هيذه األنكيطة إال مسيتخدام اللغية ا
ال تسييري هبييا تلييك االنكييطة اللغوييية.حيييث جعييل الكييالم يف اللغيية العربييية كاليية االتصيي
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اخلامس الفصل  

 واالقرتاحات ملخص نتائج البحث واالنتقادات

 ملخص البحث .يب
لبييييياانت السييييابقة ابملييييدخل الكيفييييي وابمليييينهج بعييييد أقييييام الباحييييث التحليييييل  

واألنكطة اللغوية املوجودة يف ترقية مهارة الوصفي، عن اسرتاتيجية تعليم مهارة الكالم 
يف معهييد تزكييية االسييالمي العيياملي ميياالنج. قييد  الكييالم علييى ضييوء املييدخل االتصييايل

 وصل الباحث إىل استنتاا األخري واستخلصها كما يلي:
خاصيية  تزكييية االسييالمي العيياملي ميياالنجمبعهييد  عليييميف عملييية الت االسييرتاتيجيةن إ .9

تناسيب يصيائل وأهيداف مهيارة الكيالم ميادة يف برانمج تعلييم اللغية العربيية يف 
التعليييم ابملييدخل االتصييايل، ن ييرا بوجييود مجيييع مكييوانت االسييرتاتيجية الالزميية يف 
تعلييييم مهييييارة الكيييالم ميييين معلميهيييا وطالهبييييا وأغيييرا  تعليمهييييا وعمليييية تعليمهييييا 

ولكييين هنيييا  بعييي  املكيييوانت الييييت وطيييرق تعليمهيييا ووسيييائل تعليمهيييا وتقونهيييا. 
حتتيياا إىل االكميييال ليبليييىل التعلييييم إىل الغايييية اجليييدة واملرجيييوة وهيييو عمليييية التعلييييم 
حيث وجد بع  أساليب تعليمها   تطبيق و  يراعيهيا املعلميني يف عمليية اجيراء 

 التعليم، وهي كاألمور اآلتية:
دارو ولكين تركيزان األسئلة واألجوبة اليت البد من تعلقهما ييربات نفيس الي .أ

 إىل موضوث احلوار
 يرجى للدارو من تلخيل اجلوانب الوايفية والقواعد اللغوية أ ناء احلوار .ب
حبث العبارات االتصالية يف احلوار أو العبارات الييت نكين اهورهيا ويسيتوي  .ا

 معانيها حىت تناقش قواعد الكلمات فيها
 تنقل حركات موجهة إىل حركات حرية .د
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 فة حتريرية يف السكن أو خارا الفصل.اعطاء منوذا وواي .ه
وكييذا يف التقييومي، أن املعلمييني   يركييزوا يف أحييد أسيياليب التقييومي املالئييم ابملييدخل 

التقييومي ميين قبييل املييدرو وذلييك التقييييم أبخييذ العينيية األدائييية اليييت االتصييايل وهييو 
بسيييبب النكييياطات االتصيييالية احلريييية حيييىت يعيييرف املعلميييني كفييياءة كيييالم  تكيييون
 ة ابللغة العربية احملصولة من تلك النكاطات االتصالية احلرية.الطاب

مهارة الكالم يف معهد تزكية االسالمي العاملي  لرتقيةإن األنكطة اللغوية املوجودة .6
ميياالنج ميين احملاضييرة املعقييدة أسييبوعيا، وتزويييد املفييردات يوميييا، واحملكميية اللغوييية 

ة املوجودة يف هيذا املعهيد جييدة جيدا يوميا، واحملاد ة، وغريها من األنكطة اللغوي
ومناسبة لرتقية مهارة الكالم عليى ضيوء امليدخل االتصيايل، ألن األنكيطة اللغويية 
يف هذا املعهد ال للو مين تطبييق الكيالم وال تسيري هيذه األنكيطة إال مسيتخدام 
اللغيية العربييية حيييث جعييل الكييالم يف اللغيية العربييية كاليية االتصييال تسييري هبييا تلييك 

 طة اللغوية.االنك
 اإلنتقادات . 

 نقصييان االهتمييام ألربييع مهييارات بييل يركييز ملهييارة واحييدة فهييذا يييؤ ر علييى ضييعف .9
 الطالب يف استيعاب املهارات األخرى.ة قدر 

عييدم مسيياوات يف تطبيييق األنكييطة لييربامج اخلاصييللطلبة. مييع أهنييا مسيياعد لييدى  .6
اخيييراا الفكيييرة يف الطلبييية يف ازدايد الرغبييية يف تعليييم اللغييية العربيييية وتعوييييدهم عليييى 

 التكلم ابللغة العربية.
نقصييان ممارسيية الطلبيية عيين الكييالم ابللغيية العربييية خييارا الفصييل، مييع أن مداوميية  .3

 ممارسة الكالم ابللغة العربية من أهم العمل لرتقية مهارة الكالم عند الدارسني.
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 اإلقرتاحات .ج
مهييارة الكالمرشييرا  ينبغييي لقسييم اللغيية العربييية أو ميين يقييوم ابملسييؤولية عيين ترقييية  .9

مجييييع الطلبييية يف مكييياركة الطلبييية عييين األنكيييطة اللغويييية لرتقيييية مهيييارة الكيييالم وال 
 يفارق بعضهم البع .

أن يراقب الطلبية يف ممارسية الكيالم ابللغية العربيية خيارا الفصيل، ينبغي للمدرو  .6
ويواصيييل معهيييم ابللغييية العربيييية وإصيييالحهم يف األخطيييأ الكيييائعة امللفواييية أبلسييينة 

 بة.الطل
ينبغيييي أن يكيييون للميييدرو اكثيييار التطبييييق يف تعلييييم مهيييارة الكيييالم خاصييية لكيييل  .3

 املستوايت، اجتنااب من ملل الطالب يف تعلم اللغة العربية.
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 م( 6793احلكومية، 
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المي )ميييياالنج: جامعيييية مييييوالان مالييييك إبييييراهيم اإلسيييي، ”Dell Hymes“هيييييمس 
 م( 6797احلكومية، 
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 إبراهيم ماالنج، العدد الثاين، دون السنة(
 م 6790 -6792معيار حمتوى املنهج للعلوم الدينية 

)معهييد تزكييية اإلسييالمي العيياملي ميياالنج،  لوحييدة التعليييم الييديين يكييل التن يييمواثئييق عيين ه
 م( ۱۳۱0نوفمبري  ۱4

 الواثئق من خطة التدريس للعلوم الدينية ابملعهد تزكية اإلسالمي العاملي
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Magazine (Malang: Tazkia IIBS, Juni 2115) 

Subur, “Pendekatan Komunikatif dalam Pembelajaran Bahasa Arab”, Jurnal 

Pemikiran Alternatif Pendidikan, INSANIA. Vol. 13 No. 2 Mei-Agustus 

2112 
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 ماالنجدليل املقابلة مع مدير معهد تزكية اإلسالمي العاملي 

 .........................................:  اإلسم

 : ......................................... اليوم والتاريخ

 : ......................................... الساعة

 : ......................................... املكان

 ماالنج ؟كيف اتريخ معهد تزكية اإلسالمي العاملي  .9
............................................................................

............................................................................ 
 كيف هيكل تن يم معهد تزكية اإلسالمي العاملي ماالنج ؟ .6

............................................................................ 
............................................................................ 

كيف أحوال املعلمني والطلبة يف معهد تزكية اإلسالمي العاملي ماالنج ؟ من معايري  .3
 عهد.املؤهالت للمعلمني هبذا املعهد، وكذا عدد املعلمني والطلبة يف هذا امل

............................................................................ 

............................................................................ 
 ما هي البعثة والرؤية واألهداف ملعهد تزكية اإلسالمي العاملي ماالنج ؟ .4

............................................................................ 
............................................................................ 

املستخدم يف معهد تزكية اإلسالمي العاملي ماالنج ؟  اللغة العربيةما هو منهج تعليم  .5
 هل كان مستقال ابملنهج احلكومي أم هو مرتبطا به ؟

............................................................................ 
............................................................................ 
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 كيف أحوال تعليم مهارة الكالم يف هذا املعهد ؟ .2
............................................................................ 
............................................................................ 

 ما رأيك عن عملية تعليم اللغة العربية يف هذا املعهد خاصة يف مادة مهارة الكالم ؟ .0
............................................................................ 
............................................................................ 
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 أحد املدرسني يف تعليم مهارة الكالم مع رئيس قسم اللغة العربية و دليل املقابلة 

 : ......................................... اإلسم

 .........................................:  اليوم والتاريخ

 : ......................................... الساعة

 : ......................................... املكان

 من انحية شخصية .أ
 ما إمسك الكامل ؟ .9

........................................................................ 

........................................................................ 
 أي، جامعة لرجت ؟ من .6

........................................................................ 
........................................................................ 

 يف معهد تزكية اإلسالمي العاملي ماالنج ؟ مىت بدأت التعليم .3
........................................................................ 
........................................................................ 

 يف أي املستوي تعل،م يف معهد تزكية اإلسالمي العاملي ماالنج ؟ .4
........................................................................ 

........................................................................ 
أية املادة تعل،م يف هذا املعهد ؟ هل تركز يف تعليم أحد املهارات األربع أو مجيعها  .5

 مع مكوانهتا املوجودة. 
........................................................................ 

........................................................................ 
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 يف رأيك، أية املادة املناسبة عندما تعل،م يف هذا املعهد ؟ .2
........................................................................ 
........................................................................ 

 يف أي مستوى تعل،م مهارة الكالم يف هذا املعهد ؟  .0
........................................................................ 
........................................................................ 

 من انحية  ال التدريس .ب
 ؟ هو املدخل املستخدم لتعليم مهارة الكالم يف هذا املعهدما  .9

........................................................................ 

........................................................................ 
 هي املواد التعليمية لتعليم مهارة الكالم يف هذا املعهد ؟ما  .6

........................................................................ 

........................................................................ 
 كم حصة تعقد تعليم مادة مهارة الكالم يف هذا املعهد ؟ .3

........................................................................ 

........................................................................ 
 ما اإلسرتاجتية املستخدمة يف تعليم مهارة الكالم يف هذا املعهد ؟ .4

........................................................................ 

........................................................................ 
ما اخلطوات عندما تطبق إسرتاتيجيات التدريس يف تعليم مهارة الكالم يف هذا  .5

 املعهد ؟
........................................................................ 
........................................................................ 
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 ما هي طرق التدريس املستخدمة يف تعليم مهارة الكالم يف هذا املعهد ؟ .2
........................................................................ 

........................................................................ 
هل تعتقد أن طرق التدريس املستخدمة مناسبة لطلبة هذا املعهد يف تعليم مهارة  .0

 الكالم؟
........................................................................ 

........................................................................ 
هل توجد األمر اخلاص منك يف تطبيق الطريقة أو غريها يف عملية تعليم اللغة  .2

 العربية هبذا املعهد خاصة يف مادة مهارة الكالم ؟
........................................................................ 
........................................................................ 

 ما اإلستجابة اليت تريد من الطلبة يف عملية التعليم يف هذا املعهد ؟ .1
........................................................................ 
........................................................................ 

 التعليم يف هذا املعهد بعد عملية التعليم ؟كيف كيفيتك لتقومي احلصول على  .97
........................................................................ 
........................................................................ 

 ما األنكطة اللغوية املوجودة لرتقية مهارة الكالم يف هذا املعهد ؟ .99
........................................................................ 

........................................................................ 
كيف كيفية مقياو النجاح لدى الطلبة يف تعليم اللغة العربية خاصة يف مادة  .96

 مهارة الكالم ؟
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........................................................................
........................................................................ 
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 دليل املقابلة مع أحد الطلبة من كل املستوايت يف تعليم مهارة الكالم 

 : ......................................... اإلسم

 : ......................................... والتاريخ اليوم

 : ......................................... الساعة

 : ......................................... املكان

 ما رأيك عن تعليم اللغة العربية يف معهد تزكية اإلسالمي العاملي ماالنج؟ .9
............................................................................ 
............................................................................ 

 ما إسرتاتيجية التعليم املستخدمة لدى املدرسني يف تعليم مهارة الكالم ؟ .6
............................................................................ 

............................................................................ 
 هل كان املدرسون يفضلون التفاعل لرتقية مهارة الكالم بني الطلبة ؟ .3

............................................................................ 

............................................................................ 
هل كانت األصدقاء يساعد  إذا أصابتك األخطاء أو النقائل عندما تتعلم مهارة  .4

 الكالم ؟
............................................................................ 

............................................................................ 
 هل  ارو اللغة العربية يف التكلم بني أصدقاء  ؟ .5

............................................................................ 

............................................................................ 
 هل شعرت ابلفراح يف تعليم مهارة الكالم ابستخدام طرق التدريس من مدرسك ؟ .2
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............................................................................ 

............................................................................ 
 املناقكة يف تعليم مهارة الكالم ؟هل طلب املدرو الطلبة على  .0

............................................................................ 
............................................................................ 

 هل طلب املدرو الطلبة على تكلم اللغة العربية فعالية يف عملية التعليم ؟ .2
............................................................................ 
............................................................................ 

 هل شعرت الصعوبة عندما تقابل االمتحان يف تعليم مهارة الكالم ؟ .1
............................................................................ 

............................................................................ 
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 اجلدول
 أورق املالح ة يف أداء عملية تعليم مهارة الكالم

 م 6792مايو  69اال نني، :  اليوم والتاريخ
 الثامن:  الفصل

 خري الناصحني األستاذ:  املالح ة عليه
 الباحث:  املالحظ

 املؤشرات خطوات التعليم
 املالح ة

 ال نعم

 التمهيد
   بدأ املدرو ابلتحية والتسليم .9
   تن يم الفصل .6
   يقرأ املدرو ككف احلضور .3

يطيييييرح املعليييييم أسيييييئلة توصيييييل أذهيييييان  .4 
   التالميذ إىل حمتوى املوضوث

 العر  والنكاطات
   تزويد املفردات .9
يطليييب امليييدرو الطلبييية أبن يسيييتمعوا  .6

   ويرددوا أو يقلدوا ما عربه من النل

   يقسم املدرو الطلبة إىل اتموعات  .3 
 تييييار امليييييدرو بعييييي  الطلبييييية لتعبيييييري  .4 

   ماقاله املدرو

يفضييل املييدرو الطلبيية أبن يسييألوا مييا  .5 
  يفهميييوا مييين امليييادة قبيييل أن يسيييأهلم 

 املدرو
  

  يطليييييييب امليييييييدرو الطلبييييييية أن يقوميييييييوا  .2 
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ويتصييافحوا وجهييا بوجييه ليقييرأ احلييوار 
 يف النل

بعد ذلك  تار املدرو بعي  الطلبية  .0 
   ليتحور بدون النل

طلييييييييب املييييييييدرو الطلبيييييييية يف توجيييييييييه  .2 
اسيييييتنتاجاته اخلاصييييية حيييييول القواعيييييد 

 النحوية الواردة يف حمتور املوضوث 
  

 التطبيق أو التقومي

بعيييييييي  الطلبيييييييية أن طلييييييييب املييييييييدرو  .9
يتكلمييوا عيين مضييمون املوضييوث أمييام 

 الفصل
  

طلييييب املييييدرو كييييل طييييالبني ابحلييييوار  .6
عيين مضييمون املوضييوث علييى حسييب 
خييييييييربهتم مالئمييييييييا ومرتبطييييييييا ابحلييييييييوار 

 املطروح
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 اجلدول
 أورق املالح ة يف أداء عملية تعليم مهارة الكالم

 م 6792مايو  69اال نني، :  اليوم والتاريخ
 التاسع:  الفصل

 األستاذ أغونج متقني:  املالح ة عليه
 الباحث:  املالحظ

 املؤشرات خطوات التعليم
 املالح ة

 ال نعم

 التمهيد
   بدأ املدرو ابلتحية والتسليم .9
   تن يم الفصل .6
   يقرأ املدرو ككف احلضور .3

يطيييييرح املعليييييم أسيييييئلة توصيييييل أذهيييييان  .4 
   التالميذ إىل حمتوى املوضوث

 والنكاطات العر 
   تزويد املفردات .9
يطليييب امليييدرو الطلبييية أبن يسيييتمعوا  .6

   ويرددوا أو يقلدوا ما عربه من النل

   يقسم املدرو الطلبة إىل اتموعات  .3 
 تييييار امليييييدرو بعييييي  الطلبييييية لتعبيييييري  .4 

   ماقاله املدرو

يفضييل املييدرو الطلبيية أبن يسييألوا مييا  .5 
   يفهميييوا مييين امليييادة قبيييل أن يسيييأهلم

 املدرو
  

  يطليييييييب امليييييييدرو الطلبييييييية أن يقوميييييييوا  .2 
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ويتصييافحوا وجهييا بوجييه ليقييرأ احلييوار 
 يف النل

بعد ذلك  تار املدرو بعي  الطلبية  .0 
   ليتحور بدون النل

طلييييييييب املييييييييدرو الطلبيييييييية يف توجيييييييييه  .2 
اسيييييتنتاجاته اخلاصييييية حيييييول القواعيييييد 

 النحوية الواردة يف حمتور املوضوث 
  

 التطبيق أو التقومي

طلييييييييب املييييييييدرو بعيييييييي  الطلبيييييييية أن  .9
يتكلمييوا عيين مضييمون املوضييوث أمييام 

 الفصل
  

طلييييب املييييدرو كييييل طييييالبني ابحلييييوار  .6
عيين مضييمون املوضييوث علييى حسييب 
خييييييييربهتم مالئمييييييييا ومرتبطييييييييا ابحلييييييييوار 

 املطروح
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 اجلدول
 أورق املالح ة يف أداء عملية تعليم مهارة الكالم

 م 6792مايو  63األربعاء، :  اليوم والتاريخ
 احلادي عكر:  الفصل

 األستاذة خري النساء:  املالح ة عليه
 الباحث:  املالحظ

 املؤشرات خطوات التعليم
 املالح ة

 ال نعم

 التمهيد
   بدأ املدرو ابلتحية والتسليم .9
   تن يم الفصل .6
   يقرأ املدرو ككف احلضور .3

يطيييييرح املعليييييم أسيييييئلة توصيييييل أذهيييييان  .4 
   املوضوثالتالميذ إىل حمتوى 

 العر  والنكاطات
   تزويد املفردات .9
يطليييب امليييدرو الطلبييية أبن يسيييتمعوا  .6

   ويرددوا أو يقلدوا ما عربه من النل

   يقسم املدرو الطلبة إىل اتموعات  .3 
تنفييييييذ الدراسييييية ابسيييييتخدام امليييييدخل  .4 

االتصايل، ل بعد ذلك  تار املدرو 
 بع  الطلبة لتعبري ماقاله املدرو

  

يفضييل املييدرو الطلبيية أبن يسييألوا مييا  .5 
  يفهميييوا مييين امليييادة قبيييل أن يسيييأهلم 

 املدرو
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يطليييييييب امليييييييدرو الطلبييييييية أن يقوميييييييوا  .2 
ويتصييافحوا وجهييا بوجييه ليقييرأ احلييوار 

 يف النل
  

بعد ذلك  تار املدرو بعي  الطلبية  .0 
   ليتحور بدون النل

طلييييييييب املييييييييدرو الطلبيييييييية يف توجيييييييييه  .2 
اسيييييتنتاجاته اخلاصييييية حيييييول القواعيييييد 

 النحوية الواردة يف حمتور املوضوث 
  

 التطبيق أو التقومي

طلييييييييب املييييييييدرو بعيييييييي  الطلبيييييييية أن  .9
يتكلمييوا عيين مضييمون املوضييوث أمييام 

 الفصل
  

طلييييب املييييدرو كييييل طييييالبني ابحلييييوار  .6
عيين مضييمون املوضييوث علييى حسييب 

ابحلييييييييوار خييييييييربهتم مالئمييييييييا ومرتبطييييييييا 
 املطروح

  

 الواثئق من الصورة

 

 

 

 

 

 مقابلة الباحث مع منسق قسم اللغة العرية مبعهد تزكية اإلسالمي العاملي ماالنج
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 الربامج "احملاضرة لألساتيذ" تكجيعا للطلبة يف التدريب على اخلطابة العربية
 

 ماالنج مقابلة الباحث مع أحد الطالبات يف معهد تزكية اإلسالمي العاملي
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 العاملي للبناتتدريب املربيات يف طريقة القاء املفردات مبعهد تزكية اإلسالمي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مج "مكاهدة األفالم العربية" كل صباح السبت لطالبات الفصل السابع والثامنانالرب 
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 الربانمج "احملاد ة " للبنني  كل صباح السبت

 الربانمج "احملاد ة " للبنات كل صباح السبت
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الطالبات احلاصالت على املركز األول يف مكاركة البطولة الدولية 
 الرابعة ملناارات املدارو ابللغة العربية للناطقني بغريها
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 السرية الذاتية :

 حممد أليب أويل األلباب:   االسم

 9116فرباير  2، تثريبون:  اتريخ امليالد

كاليمانييت ،  كيتييافنج،  مياليييو رايقسييوجناي ، سييوجناي مياليييو ابرو: قرييية  العنوان
 الغربية

 malbyulilalbab16@yahoo.com:  الربيد االلكرتوين

 729619270224 : رقم اهلاتف

 (6797) فونوروغو -دار السالم غنتور احلديث : معهد  السرية الرتبوية

 (6795) جاكارات شرقية – لن تبورجامعة    

كومييية ابجلامعيية اإلسييالمية احلمسييلك تعليييم اللغيية العربييية بكلييية العليييا 
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